Grundejerforeningen Ovesdal

Bestyrelsesmøde den 24. januar (hos Mads)
Til stede: Mads, Niels, Keld, Rodney og Hans Chr. (Ref).

1. Generalforsamlingen
a.

Dato & sted: 5. marts kl 19. Mads booker Borgerhuset.

b.

Dirigent: Stefan er en mulighed (HC spørger), Referent: HC.

c.
Bestyrelsesmedlemmer på valg: Mads, Niels, Keld . Keld og Mads genopstiller. Niels ønsker
ikke genvalg.
Derudover skal der vælges suppleant til bestyrelse, revisor og revisorsuppleant.
Mulig revisor: Jens Sonne
d.
Forslag fra bestyrelsen: Ingen.
Kontingent: Samme som i 2017
Mads skriver beretning, men vil gerne have input fra alle.
3. Grønne områder
Kloch har plantet planter op ad skrænten mod Agervej
5. Økonomi
Keld gennemgik resultatopgørelsen for 2017.
Regning fra Klock for 2. halvår udestår. Omfatter normal klipning af græs og erstatningsplantning mod
Agervej . Forventet udestående kr. 20-25.000
Der en forskel på budget og resultat for træfældning og beskæring, ca. kr. 30.000. Dette beløb skyldes sen
fakturering fra Klock i 2016 og 2017 for udført arbejde.
Revisor Jens Sonne har godkendt regnskabet.
Vejfond: Renteindtægter stammer primært fra indestående i Vestjysk Bank.
Budget 2018
På baggrund af oplæg fra Keld blev beløbene justeret. Der afsættes kr. 10.000 til fejning af kanter og stier,
for at fjerne græs mm.
Budgetteret overskud for 208 bliver på kr. 22.000
6. Eventuelt
Bestyrelsesfest: 24. marts kl. 13 hos Mads og Anette
Nabohjælp: Niels foreslår at vi søger om at få et skilt ved indkørsel til Ovesdal

Grundejerforeningen Ovesdal

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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Keld?
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