
Bestyrelsesmøde d. LLI O3-20t9

DAGSORDEN

7. Konstituering

a. Formand

b. Næstformand

c. Kass6r

d. Andre poster, normalt web, grønne områder, kommunen, beboerhuset

2. Kort opsamling på generalforsamling

3. Kontoplan v. Jens Arne

4. Goddag og farvel arrangement

5. Årets øvrige arrangementer (datoer)

a. Grøn område dag

b. Sankt Hans

c. Juletræstænding

d. Julebanko

6. lnfo brev nr. 1- input
7. Ønsker om buskrydning og træfældning v. Teglmarken 19-51

8. Dokumenter til banken

9. Sandtårn og babygynge på legeplads

10. Dato for næste møde

11. Evt.

0. Bestyrelsesmedlemmerne introducerede kort sig selv.

L. Konstituering

Formand - Allan Weber

Næstformand - Klaus Risgaard

Kasser - Jens Arne Holm

Web - Christen Overgård

Grønne områder - Joan Henriksen

Sekretær - Nanna Lassen

Beboerhuset - John Thomsen

Kommunen - lb Jakobsen

2. Kort snak om generalforsamlingen. Joans forslag og reaktionen var oppe og vende. Kun ganske lidt
'brok' på generalforsamlingen vedr. snerydning og juletræ. Derudover forløb generalforsamlingen i

god ro og orden.

Note: Hvis vi skal have smørrebrød fra Løvbjerg igen skal vi bestille mindre en 2.5 stk. pr. mand.
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3. Jens Arne fremlægger forslag til kontoplan ift. henlæggelser til vedligehold af regnvandsafledning.
Vi kører videre med Jens Arnes forslag.

4. AW sender mail rundt med Doodle til alle med følgende datoer: 25/3, 814 oe t2/4.
5. Grøn område dag: 1. Juni

Sankt Hans: 23. juni

Juletræstænding: 28. nov

Julebanko: 2. dec

6. Navn og telefonnummer på bestyrelsen samt poster. Kort over hvilke områder folk er valgt på.

Datoer for arrangementer. Bybusserne fortsætter i Teglmarken (hvis byrådet godkender teknisk
forvaltnings indstilling). Kort på hjemmeside med græsklipning, snerydning mv.

7. AW gennemgik hvad HJ og AW havde talt med beboerne om. Vi var enige i beboernes Ønsker. Vi

indhenter tilbud fra Havredal og Peter, L pris på rydning af skrænten og l tilbud på

fældning/studsning af træerne. AW kontakter Peter, Joan kontakter Havredal. Det ønskede arbejde
fremvises for begge.

8. De nødvendige information udfyldes og afleveres i Nordea af Jens Arne.

9. Vi har en i reserve. To mand til at sætte den op.

Vi har ikke en ekstra bund til sandtårnet.

AW ligger dato op på Facebook og finder nogen som vil hjælpe nogle timer en dag. John kan få Jens

Karltil at hjælpe.

10. Mandag d.2914. AW tager kage med næste gang.

11. Vi har fået tilbudt borde-bænke sæt fra Børnehaven. AW har lavet opslag på Facebook om der er
nogen der har mulighed for at hente dem og sætte dem ned på

Allan Weber
Formand
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Nanna Lassen

Sekretær

aus Risager

John Lind Thomsen


