Grundejerforeningen Ovesdal

Bestyrelsesmøde den 21. marts 2018 (hos Hans Christian)
Til stede: Mads, Morten, Keld, Rodney og Hans Chr. (Ref).

1. Konstituering af bestyrelsen
Formand: Rodney Miles
Kasserer: Keld Smidt-Møller
Sekretær: Hans Christian Hansen
Grønne områder: Mads Reffstrup
2. Opfølgning på generalforsamlingen
Vi drøftede diskussionen på generalforsamling om bestyrelsens varetagelse af deres opgave.
Bestyrelsen mener ikke at have gået ud over sine beføjelser. De større opgaver er besluttet på generalforsamlinger, eller besluttet som del af det
kommende års budget.
Vedr. platantræer: Bestyrelsen mener de skal bevares, og at de skal beskæres.
Bestyrelsen skal til næste generalforsamling have et tilbud på beskæring af træerne.
Andre potentielle, større opgaver de kommende år:
- Det store træ ved åen
- Stierne

3. Grønne områder
Beplantningen ud mod Tandervej skal beskæres.
Keld foreslog at vi kigger på en løsning for at lede vand væk ved stien ud til Tandervej.
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Mads taler med Leif Mogensen, ved lejlighed

Arbejdsdag:
5. maj 2018, fra kl. 9.
Ronnie køber kager og drikkevarer. Folk tager selv kaffe med.
Opgaver, der skal løses:
- Generel oprydning
- Beskæring af æbletræer
- Kantsten renses ved de fælles arealer
- Feje stier

5. Økonomi
Vejfond:
Målet er pt at have opsparet kr. 920.000 i 2025.
Opsparingen er i øjeblikket på højrentekonto, men de udløber i løbet af få år.
Det nuværende beløb, der sættes af pr år, er sandsynligvis for lidt.
Mads undersøger i sine mapper fra Preben, om der er information om areal, antal brønde, osv.
Morten vil undersøge m2 prisen for asfaltbelægning.
Tages op på et senere tidspunkt.
6. Eventuelt
Morten har undersøgt hvor man kan købe mærkater til påsætning af skraldespande vedr. hundeposer.
De kan købes. Morgen bestiller foreløbig 10 stk. De kan afhentes hos Morten.
Hans Christian gør opmærksom på dette i næste informationsmail til alle beboere.
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Sag

Status

Vurdering af
vejfonden

29/8 11 (møde 2):
Tages op i forbindelse med årsafslutning / generalforsamling
20/2 12 (møde 4):
Ikke adresseret på mødet.
16/5 2012 (møde 2): Vurderes i forbindelse med budgetlægning for 2013.
23/1 2013: Vurdering af udvikling baseret på overslagspriser indhentet hos henholdsvis Colas og
Arkil foretaget.
5/2 2014 (møde 4, 2013): Fortsat en fornuftig sammenhæng mellem formue og forventet
kapitalbehov.
26/1 2015 (møde 4, 2014): Fortsat en fornuftig sammenhæng mellem formue og forventet
kapitalbehov.
04.04.16/ Vi gør ikke noget i år. På grund af mindre oliepris vurderes at kapital er OK. Tages op
til foråret 2017
21.03.18: I løbet af 2018 genberegnes vejfonden
27/3/2015: Bestyrelsen skal i løbet at det næste år udarbejde en plan for hvordan træerne
beskæres

Beskæring af
platantræer

01.06.15: Jf. beslutning fra generalforsamling
04.04.16: Udskydes til 2017
21.03.18: Tilbud skal indhentes inden næste generalforsamling

Ansvarlig

Reference

Keld?

Møde 2, 11

Alle

27.03.15

Deadline /
afsluttet
Opfølgning
foråret 2018

2018

