Grundejerforeningen Ovesdal

Bestyrelsesmøde den 13. marts 2017 (hos Niels)
Til stede: Mads, Niels, Keld, Rodney og Hans Chr. (Ref).

1. Konstituering af bestyrelsen
Formand: Mads Refstrup
Kasserer: Keld Smidt-Møller
Sekretær: Hans Christian Hansen
Grønne områder: Niels Iversen

2. Opfølgning på generalforsamlingen
Meget få personer
Mads kontakter Hans Ole for at høre om han er villig til genvalg som suppleant til bestyrelsen
Revisor: Keld spørger Jens om villighed til at være revisor.
Alternativt spørges Johannes i nr. 67. Også om at være revisorsuppleant
3. Grønne områder
De fra bestyrelsen, der har mulighed for det, går en tur i området bag Ovesdal hovedbygningen for at
vurdere hvad der skal fældes/ryddes.
Desuden vurderes behovet for oprydning af beplantning i området ud mod Tandervej Og endelige stykket
over mod Agervej, nederst ved åen.
Tidspunkt: Lørdag kl 10. Deltagere: Niels, Rodney og Mads.
Derefter kontakter Niels Ronnie Klock for at give et tilbud på oprydning.
Arbejdsdag:
Det bliver den 29. april, med start kl. 9
HC skriver til beboerne 4 uger før, og en reminder en uge før.
Folk opfordres til selv at tage kaffe med. Rodney køber kager og øl+ sodavand.
Opgaver:
- Generel oprydning
- Vendeplads ved nr. 5 og 7
- Evt. kloakker
- Rense kanter på stierne
- Rense kantsten til fællesområder
- Gennemgang og evt lugning af de opryddede områder + krogen ved Tandervej.
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5. Økonomi
Intet nyt.
6. Eventuelt
Næste bestyrelsesmøde: Indkaldes efter behov. Evt. først efter sommerferien.
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Sag

Status

Vurdering af
vejfonden

Beskæring af
platantræer

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
27/3/2015: Bestyrelsen skal i løbet at det næste år udarbejde en plan for hvordan træerne
beskæres

Revner i asfalt

01.06.15: Jf. beslutning fra generalforsamling
04.04.16: Udskydes til 2017
I efteråret 2015 inviteres slaghullet.dk eller andre til at give tilbud.
Behandles i sammenhæng med Vejfonden. Behandles foråret 2017.
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