”Grundejerforening Ravnekærlund I”

Referat af møde 17. januar 2011
Deltagere:

Lasse Pedersen (LP)
Christian Wedsted (CW)
Mathilde Kihl Kellermann (MK)
Carsten Fallesen (CF)
Axel Bülow (AB)
Jonas Kragslund (JK)

Afbud fra:

Claus Bayer (CB) – kommer ikke mere pga fraflytning

Ordstyrer: CF
Referent: CF
Referentliste
Dato
10. maj
2010
Navn
Mathilde
Kellermann

Punkter
1. Godkendelse af
referat
2. Økonomi

06. sept.
2010
Christian
Wedsted











4. Kommunikation

Jonas
Kragslund

Lasse
Pedersen

Referat
Referatet fra mødet d. 6. september 2010 blev godkendt.



3. Årshjulsopgaver

17. januar
2011
Carsten
Fallesen





Ansvarlig

Årsregnskabet er blevet udarbejdet og godkendt af
revisor. Budget 2011 blev præsenteret, realiserede
poster 2010 påføres budgettet til sammenligning.
3 mangler stadig at betale for 2010-11 (heraf er det
ene hus solgt på tvangsauktion). Tredje rykker
udsendes nu, herefter sendes sagerne til inkasso.
Ny konto er nu blevet oprettet således at LP
fremover kan betale regninger via netbank
Der skal indberettes B-indkomst for græsslåning
Generalforsamlingen afholdes 31. marts 2011 kl.
19.30
AB reserverer det lille lokale i Vindinge
Forsamlingshus
Udsendelse af indkaldelse til generalforsamling
Kontakt til evt. dirigent
CF skriver beretning, JK og CW fortæller om
overtagelse
LP medbringer medlemsliste

LP

Der er flere steder blevet smidt haveaffald og jord i
hegnet ud mod hestefolden. CF udarbejder en
henstilling om at folk ikke smider haveaffald og
deslige i hegnet. Denne sendes ud med indkaldelse
til Generalforsamlingen.
De opdaterede vedtægter er blevet underskrevet af
bestyrelsen og sendes til kommunen for underskrift.
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5. Overtagelse af
arealer
6. Punkter til næste
møde

7. Næste møde

8. Eventuelt
14. Løbende opgaver

JK og CW gav en opdatering. I løbet af marts bliver der
taget kontakt til kommunen igen.
Overtagelse af fællesarealerne
 Legeplads
Ved gennemgang af arealerne skal påvirkning fra heste
undersøges
Næste møde er fastsat til den 9. maj 2011 kl. 20.00 hos
Lasse i nr. 91.
Snerydning: Vi prøver at få ryddet lidt oftere.
Julefrokost
 Kontakt/samarbejde med Etape 3

JK og CW

LP

