”Grundejerforening Ravnekærlund I”

Referat af møde 15 August 2011
Deltagere:

Lasse Pedersen (LP)
Carsten Fallesen (CF)
Ulla Rasmussen (UR)
Jonas Kragslund (JK)

Afbud fra:

Christian Wedsted (CW)
Mathilde Kihl Kellermann (MK)

Ordstyrer: LP
Referent: LP
Referentliste
10. maj
2010
Navn
Mathilde
Kellermann

Punkter
1. Godkendelse af
referat
2. Økonomi

3. Årshjulsopgaver

4. Kommunikation

06. sept.
2010
Christian
Wedsted

17. januar
2011
Carsten
Fallesen

9. Maj
2011
Jonas
Kragslund

15. Aug.
2011
Lasse
Pedersen

16. Jan
2012
Carsten
Fallesen

Referat
Referatet fra mødet d. 9. Maj 2010 blev godkendt.





6 mangler stadig at betale for 2011
Grundejerforeningen har modtaget brev fra banken
om at det skal dokumenteres hvem der sidder i
bestyrelsen. LP har undersøgt nærmere og der blot
tale om navn og adr.
Der er stadig en del som kommunen mangler at
færdiggøre inden en endelig overtagelse af
fællesarealerne. JK tager kontakt til kommunen



CF og CW er blevet kontaktet af arbejdsgruppen for
oprettelse af grundejerforeningen i etape 3. for at
se om de er noget vi kan hjælpe med angående
vedtægter osv. CF og CW har hjulpet med praktisk
info



Bestyrelsen afventer kontakt fra nr. 110-132 og
andelsboligforeningen nr. 90-108 angående vej og
kloak.
- Møde i arbejdsgruppe hos Annette i nr.126 den
6.6.11.
- Ejerforhold af vej blev diskuteret samt evt.
fremgangs måde.
- Advokatbistand er blevet anslået til at koste
50.000,00 i forbindelse med en sag. Dette er
blevet afvist af beboerne i nr.110-132.
- Nr 110-132 vil gerne have vejen ”Overskødet”

Ansvarlig

LP

LP

JK

CW
JK

”Grundejerforening Ravnekærlund I”

-



5. Overtagelse af
arealer
6. Punkter til næste
møde

direkte til G/F .
Bestyrelsen har besluttet følgende.
Vejen kan ikke overskødes direkte. Beboerne
skal overtage arealerne og dokumentere at alt
er i orden, Når dokumentation er klar kan
sagen tages op på en generalforsamling.
Og herefter skal der laves vedtægtsændring af
§ 6 stk.2

JK snakker med kommunen angående dialog med
rideskolen om brug af fællesarealer

JK har løbende kontakt til kommunen.



Legeplads
- Etape 3 er pt. ikke interesseret
Arbejdsgruppe ang. Vej ved nr. 110-132.

JK

JK

7. Næste møde

Næste møde er fastsat til den 16. Jan 2012 kl. 20.00 hos
Ulla i nr. 92.

LP

8. Eventuelt

Jule frokost er fastsat til den 27-1-2012 kl. 17.00

CF+LP

14. Løbende opgaver



Kontakt/samarbejde med Etape 3
- Pt. er Etape 3 ikke klar.

