Referat af bestyrelsesmøde d. 12. november 2017.
Til stede:
Ole, Jens, Peter, Inge og Ib René

Dagsorden
1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelses møde
Kan godkendes med få ændringer, og sendes til Falcon.
2. Regnskab v/Peter Grovermann
Peter oplyste at der har været mange hushandler i løbet af 2017.
Vi skal forsøge at aflevere velkonsthilsen personligt til de nye ejere når vi ser dem.
3. Orientering fra formanden
Vedr. Hjertestarteren vil Ole kontakte Trygfonden, og ændre den tilknyttede e-mail til Oles e-mail, således
Ole fremover bliver ”fadder” på hjertestarteren, istedet for Jacob.
4. Orientering fra Ole og Jens vedr. Dræn og rør
Ole vil tale med Kommunen om at få renset stykket imellem Violvej og Rævlingevej.
Kommunen kom og rensede den 13. november 2017, og der blev lagt besked om det på hjemmesiden så
hurtigt som det kunne ske.
Jens har fået et overslag vedr. Spuling af alle 36 brønde og rørledninger, og vil bede om et overslag på
opmåling også.
Arbejdet vil dog kræve, at der er et bestyrelsesmedlem til stede i forbindelse med arbejdet. Det er 2 dage,
og Jens vil gerne tilbyde sig. Jens vil samtidigt have muligheden for at notere sig hver der er problemer med
drænene.
5. Fordeling af arbejdsopgaver mellem bestyrelsen og suppleanter
Jacob Hansen er efter eget valg udtrådt fra bestyrelsen den 8. november 2017
Inge indtræder som bestyrelsesmedlem i stedet for Jacob indtil generalforsamlingen i 2018.
Inge overtager bestyrelsens post i Landliggerudvalget. Jens undersøger fremtidige mødetatoer i
Landliggerudvalget.

6. Kommende møder
Der var aftalt et møde i december, men det måtte aflyses. Der indkaldes til møde ultimo januar eller primo
februar 2018.
7. Eventuelt
Bestyrelsen ønsker ikke længere at være en del af facebook-siden.
Der gives besked til Falcon om at bestyrelsen ikke skal være en del af FB-siden.
Vi skal også bede om koden til FB-siden, idet der på hjemmesiden er henvist til bestyrelsen på FB-linket.
Jacobs udtræden af bestyrelsen er bekræftet på mail.
Referent
Ib René Kanto
Den 9. januar 2018

