Grundejerforeningen Ovesdal
Bestyrelsesmøde d. 20. juni 2016 (hos Niels)
Til stede: Mads, Niels, Keld og Hans Chr. (Ref).
Afbud: Rodney
1. Grønne områder
Kloch Park & Have og pasning af området.
Der har været meget vand i foråret og forsommer. Det har været begrundelsen for ikke
at have slået græs.
Niels taler med ham, om at der kan godt slås græs i våde perioder på de højere liggende områder.
Aftalen er 18 gange pr sæson, eller efter behov.
Den aftalte beskæring, oprydning, mmm. Status og forventet tidspunkt.
Klock har sagt at han forventer at gå i gang i juli.
Vi aftalte at vi selv fælder de rønnebærtræer, der skal væk. Keld kontakter en eller flere
af os andre i bestyrelsen om at være med.
Niels taler med Kloch om at få ryddet området ind mod Agervej bebyggelsen.
Evt. fejning af stier og vejkanter
Kloch har fejet stierne, uden beregning.
Niels og Poul vil godt feje stierne en gang imellem.
Særligt vigtigt i forhold til kanterne.
2. Vand og evt. aftale med beboerne ud mod Tandervej 30
Mads skriver til beboerne i Tandervej 30. Grundejerforeningen vil gerne have en dialog
med dem, for at finde en løsning, som kan tilfredsstille både dem og os.
Vi er også indstillet på at bidrage økonomisk.
3. Økonomi
Keld fremlagde en regnskabsopgørelse.
Indtægter som budgetteret. Dvs. alle har betalt.
Ekstraordinære indtægter på kr. 28.000 er for salg af græsslåmaskine.
Dags dato er der likvide midler på kr. 188.916,96
Vi kan plante kanterne langs fodboldbane og legeplads til.
Planterne skal gerne plantes om efteråret, så vi kan evt. holde en arbejdsweekend i november.
4. Næste møde.
26. september kl. 19:30, hos Hans Chr.
5. Eventuelt.
Vi kunne godt have brug for en velkomstfolder til nye beboere på vejen.

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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