
Bestyrelsesmøde d. 29 I 04-2019

DAGSORDEN

7. Tur i området

a. Vi starter med at gå en runde i området og snakke om hvad der skal laves til område dag

2. Underskrivning af referater

3. Område dag

a. lndkøb (materialer, værktøj osv.)

b. Leje af slush-ice og fadølsanlæg, hoppeborg

c. lndkøb af rundstykker, kaffe, Gammel Dansk

d. lndkøb af pølser, brød, ketchup, sennep, grill kul

e. Andet

4. Busk rydning og træfældning v. Teglmarken 19-51 (se vedlagte tilbud)
5. Dokumentertil banken (igen igen)

6. Bordet rundt

a. Regnskab (JA)

b. Beboerhus (JT)

c. Kommunen (lJ)

d. web (co)

e. Grønt område (JH)

7. Dato for næste møde

8. Evt.

1. Tur i området

a. Beboerhus:

i. Stammer skiftes ud

b. Den store legeplads:

ii. Girafgynge efterses

iii. Hegn ved rør-ruchebane skiftes

iv. UnderstØtte svævebaneplatform

v. Skifte babygynge + sætte ny(e) gynger op

vi. Mere faldsand + fjerne ukrudt
vii. Ny bund + tag på lille legetårn

viii. Maling af træværk

c. Sportsplads:

ix. Petanquebane renses for ukrudt
x. Volleybane kanter renses for ukrudt

xi. Bænke slibes og males



xii. Store bænk fjernes og erstattes

xiii. Male port ved pumpehuset

d. Legeplads syd:

i. Skifte bænk

ii. Mere sand + fjerne ukrudt

e. Legeplads vest:

i. Trappe ved ruchebane

ii. Skifte tag på legehus

iii. Mere sand + fjerne ukrudt ved ruchebane og gynge

iv. Bænk ved Teglmarken vest repareres

2. Alle underskrev referat.

3. Områdedag:

a. tndkøb:

i. Stammer til udenfor beboerhus: Christen undersøger pris

ii. Bund og tag til sandtårn, platform ved svævebane, hegn ved rør-ruchebane: John

undersøger materialer og pris

iii. Maling: Jens Arne undersøger hvilken type, pris og pensler

iv. Pind til armlæn på bænke: Jens Arne undersøger

v. Faldsand + gravko: Allan spørger Peter

b. Leje Slush-ice, fadølsanlæg, hoppeborg: Jens Arne undersøger + lejer. (Strøm fra Gert)

c. Rundstykker, kaffe, Gammel Dansk.

i. John sponsorerer Gammel Dansk + vi har lidt på lager

ii. Joan køber kaffe + Rundstykker

d. Pølser, brød, ketchup, Sennep, Grill-kul

i. Nanna køber ind (lb hjælper til ved behov)

4. Busk rydning og træfældning:

a) Vi har fået tilbud fra Havredal. Tilbuddene er godkendt af bestyrelsen.

b) Joan har fået foresp6rgsel på, om en af beboerne selv må fælde et af de træer, der alligevel

skal fældes. Det får han tilladelse til.
5. Dokumenter til banken

a) Banken skal have cpr-numre/yderligere information på bessrelsesmedlemmerne. Jens

Arne kontakter banken og spørger, fordivi mener at have oplyst det sidste gang (?)

6. Bordet rundt

a) Regnskab: Jens Arne præsenterer regnskab.

b) Beboerhus: lkke mange udlejninger indtilvidere, sammenlignet med de sidste 2 år.

c) Kommunen: Der kommer nyt spejderområde ude ved tilkørslen til århusvejen. Vi skal være

obs på at det er fælles område og tilhører det ikke kun spejderne.

Der er ingen høring, det er en beslutning fra kommunen ifølge byplanen.

Der kommer info omkr. det enten på facebook, hjemmeside eller i infomateriale til
områdedag.



d) Web: Der er lagt referater ind på hjemmesiden. Der bliver flyttet emailadresse i weekenden
(pga. nyt domæne).

e) Grønt område: Joan har snakket med kommunens folk ang. fældning af træer/få tyndet ud

på kommunens grund, de har meget få folk så de anbefaler vi laver ansøgning til
kommunen.

7. Dato for næste møde: 17. juni 2019.

8. Evt.

a) lb: Vi mangler komplet intern liste med kontaktoplysninger på hinanden i bestyrelsen.

b) lb: Vi trænger til at få fejet på alle stikvejene. Joan følger op på hvornår det senest skal

gøres inden ifl. Aftale med entreprenør.

c) lb tager kage med til næste møde.

d) Der er ikke nogen der har søgt om midler fra "Aktivitetspuljen" endnu. Christen laver et
udkast til info/påmindelse om at puljen findes.

NÅÅ,--
Nanna Sigaard Lassen


