Grundejerforeningen Nørredammen
Referat fra bestyrelsesmøde afholdt 22.03.04 hos Helle Stjernholm.
Helle Stjernholm
Morten Marqvard
Søren Poulsen
Heinz Jacobsen
Arne Kamp
Erik Schack
Ingolf Bache Mikkelsen
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(119)
(138)
(150)
(120)
(71)
(121)
(128)

Afbud
Referent

Godkendelse af referat fra møde d. 21.01.04

Godkendt og underskrevet uden kommentarer.
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Konstituering af bestyrelse

Helle er valgt til formand på generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer sig i øvrigt som følger:
Arne:
Heinz:
Søren:
Morten:
Ingolf og Erik:
3

kasserer
næstformand
sekretær
menigt medlem
suppleanter

Referat fra generalforsamling

Søren har lavet udkast, som er givet til Morten og Helle til kommentering. Søren renskriver derefter og giver
det til Helle, som duplikerer det (udskrift på to sider). Arne uddeler referaterne samtidig med girokort til
kontingent.
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Hjemmeside

Helle vil gerne have billeder af bestyrelsesmedlemmerne på hjemmesiden.
Heinz tager digitalt kamera med til næste bestyrelsesmøde.
Søren fortsætter med at opdatere hjemmesiden.
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Boldbanen og grøften

Omfang af dræningsarbejde er diskuteret og besluttet af generalforsamlingen.
Morten har i henhold hertil indhentet tilbud på 2*15 m dræn i østenden af boldbanen til ca. 17.000 kr inkl.
moms.
Tilbudet mangler specifikation af detaljerne (materialer, dybder m.m.).
Bestyrelsen besluttede, at der skal indhentes et tilbud mere. Ingolf kontakter Morten desangående.
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Legepladsen

Fremtiden for legepladsen blev indirekte bestemt på generalforsamlingen, idet legepladsudvalget fik
bemyndigelse til at vurdere behovet for og evt. få gennemført en delvis nedrivning af det gamle stativ,
forudsat den økonomiske ramme udstukket af generalforsamlingen blev overholdt.
Bestyrelsen vil i forbindelse med en generel besigtigelsestur i området d. 13. april slå et slag omkring
legestativet for selv at danne sig et indtryk af tilstanden.
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Gennemgang af fællesarealer

Helle har haft en forstmand til at kigge på piletræet ved den lille sø (ud for Hell). Træet er ikke sygt og trænger
ikke til beskæring – det er kun et spørgsmål om æstetik. Bestyrelsen vil ikke gøre mere ved det nu.
Helle har fået tilbud på fældning af sygt grantræ ved nr. 119. Det kan blive fældet gratis, såfremt
tilbudsgiveren må få træet.

Helle har indhentet tilbud på beskæring hhv. fældning af det store (syge) bøgetræ ved nr. 119. Beskæring kr.
6.000, fældning kr. 3.000 (uden opskæring og bortkørsel) – begge priser inkl. moms.
Inden endelig beslutning om fældninger og beskæringer tages, vil bestyrelsen afholde ekstraordinært
bestyrelsesmøde tirsdag d. 13. april kl. 1800 (mødes hos Helle) for at gå en besigtigelsestur. Samtidig
besigtiges legeplads samt evt. (ulovligt) indlemmet areal ved nr. 130.
Find i nr. 109 har spurgt, om han måtte afbrænde haveaffald, der er dynget op ved nr. 111. Bestyrelsen vil
give ham tilladelse, såfremt han tager hensyn til evt. smådyr samt vindretning.
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Aktivitetsdag

Lørdag d. 1. maj kl 10:00 ved legeplads.
Helle laver indkaldelse, som Arne uddeler samtidig med ref. fra generalforsamling og girokort.
Opgaver:
Beskæring af brombærkrat
Bortkørsel af gamle cykelstel
Soignering af stilleøer
Soignering af området generelt.
Frokost
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Evt.

Emailadresser:
Helle bhstjernholm@get2net.dk
Erik
bodilschack@get2net.dk
Ingolf bachebillesbolle@adslhome.dk
Søren spo@email.dk
Morten morten.marquard@compaqnet.dk
Arne arnekamp@get2net.dk
Heinz heinz.jacobsen@mail.dk

Referent: Søren (150)

