Grundejerforeningen Nørredammen
Referat fra bestyrelsesmøde afholdt 12.03.03 hos Morten Marqvard.
Morten Marqvard
Søren Poulsen
Lisbeth Iversen
Heinz Jacobsen
Karsten Bolvig
Ingolf Bache Mikkelsen
Arne Kamp
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Fraværende
Fraværende
Referent

Godkendelse af referat fra møde d. 22.01.03

Godkendt og underskrevet uden kommentarer.
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Siden sidst

Generalforsamling:
Den netop overståede generalforsamling forløb ganske godt. Referat herfra blev godkendt af bestyrelsen uden
væsentlige rettelser. Bestyrelsen er nu konstitueret og på plads for 2003.
Dræn:
Morten undersøger hvorledes standen er på de nuværende dræn.
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Økonomi

Det fremsatte budgetforslag på generalforsamlingen blev gennemgået og besluttet fastholdt som
nedenstående:
Budget for året 2003

kr

Udgifter:
Græsslåning fællesarealer.
Beskæring, træfældning
Administration og generalforsamling
Legeplads indkøb inkl. strandsand
Fester og aktivitetsdag
Forsikring
Legeplads, opsparing, snerydning, dræn
Diverse

23.000
13.000
5.000
4.000
4.000
1.200
12.000
1.000

I alt.

63.200

Indtægter:
Kontingent: 79 medlemmer á 800

63.200

Egenkapital ult. 2003:

18.220
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Legepladsudvalg

Legeplads:
Søren Poulsen tager kontakt til Legepladsudvalget, og der igangsættes et overblik over hvad som ønskes
udskiftet/anskaffet/fremskaffet. Ingen beslutning om indkøb, før plan er godkendt og økonomi velkendt.
Opsparing skal synliggøres i fremtidige budgetter/regnskaber, således vi sikrer, at der er penge på vores
konto til investeringer.
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Snerydning

Der blev besluttet på generalforsamlingen, at der skulle afsættes et beløb til snerydning. Vi ønsker at modtage
tilbud med fast pris pr. gang der bestilles kørsel, således at vi kan styre udgifterne hertil. Ligeledes blev det
besluttet at ”køre, til der ikke er flere penge i kassen”. Morten Marqvard er ansvarlig for, at der indhentes tilbud
og er den person, der er bemyndiget til at bestille snerydning.
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Aktivitetsdag

Afholdes 24.05.03.
Idéer: Fodboldmål, nye net + maling. Legestativet ???. Brombærkrattet trænger kraftigt til beskæring, især ved
stien bag krattet. Morten udarbejder aktivitetsplan.
Gåtur for bestyrelsen er aftalt til den 13.5.2003 kl 19.00. Vi mødes hos Morten Marqvard.
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Næste bestyrelsesmøde

Næste bestyrelsesmøde afholdes d. 20.08.03 kl. 19:30 hos Ingolf.

Referent: Karsten (106)

