Bestyrelsesmøde Ornum
Den 7. juli 2013

Tilstede: Ole Hansen, Jørn G. Larsen, Jens Nielsen, Otto

Velkomst ved Jørn
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
2. Orientering imellem bestyrelsens medlemmer
En drøftelse af grenklipningen som er en engangsforstilling i okt. 2013
Fra skel til skel, 5 eller 8 meter med græsrabat - 4,5 meter op
Velkomstbrev til alle hustande + et ekstra brev omkring grenklipning til dem det vedrører.
- Visionsplan
- Hvad forventer i af en grundejerforening og bestyrelsen.
- Ny bestyrelse, hvem er vi og hvordan kan vi kontaktes.
- Er der udeståender, som vi i bestyrelserne ikke kender til.
- Skilte og husk at dæmpe farten
- Regler for larm og lign.....husk også hvis det er folk udefra.
- Katte
- FB og hjemmeside
- Modtagelse af e-mail
Brev til ejendomsmægler, vedtægter, henvisning til FB og hjemmeside. Nye ejere. Jørn
Vildkatte....kattens værn.... Jens taler med dem.

Post, kørsel, kører stadig stærkt, selv efter en henvendelse fra Sofie. Sofie skriver til Post Danmark.
Skilte med Børn leger og Rå + lam. Ole undersøger
Landliggerudvalg, Sofie har tjekket vedtægterne og det er suppleanden der indtræder. Sofie undersøger med
Kalundborg kommune om hvem det er.
Stang på Jasminvej, males hvis, Sofie undersøger om beboerne selv vil male den.
Legeområde, ikke legeplads på fællesareal for enden af rævlingevej på sigt.

Drænet på violvej er lavet og virker. Lukket dræn med faskiner.
Kæmpe har lavet de fleste af vores dræn, men bestyrelsen kan godt indhente tilbud fra flere.
Vedligehold af veje, Jørn taler med Kæmpe om hvilke aftaler der ligger for nærværende.

3. Kalender for bestyrelsen
Arb. weekend i juni, veje og fællesarealer aftales på næste møde
Generalforsamlingsdato for 2014 aftales på næste møde

4. Opfølgning på generalforsamling
Visionsarbejdet afventer tilbagemelding fra grundejerne.
Afventer Inges referat.

5. Facebook, hjemmeside, E-mail
FB side er oprettet og der opfordres til at melde grundejere ind i gruppen. Hjemmesiden skal der tales med
Inge omkring, så vi ved hvem der gør hvad og hvornår.

6. Bestyrelsens forretningsorden
Antal møder, procedure for indkaldelse, dagsorden, referater, ekstraordinære møder, nedsættelses af udvalg.

