”Grundejerforening Ravnekærlund I”

Referat af møde 09. juni 2009
Deltagere:

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

Afbud:

Claus Bayer (CB)

Ordstyrer: CW
Referent: MK
Referentliste
Dato
16. april
Navn

Christian
Wedsted

11. maj

9. juni

31. august

Carsten
Fallesen

Mathilde
Kellermann

Jonas
Kragslund

Lasse
Pedersen

Axel Bulow

Punkter
1. Godkendelse af
referat

Referat
Referatet fra mødet d. 11. maj blev godkendt.
Kommentar: AB har endnu ikke hørt fra Rosilde Højgaard,
men rykker ham snarest.

2. Kommunikation

Infobrevet er godkendt og Lasse deler brevene ud mandag
den 22. juni. Hvis han har brug for hjælp kontakter han
Jonas og Mathilde. Sammen med infobrevet sendes
referatet af generalforsamlingen, samt vedtægter. Jonas’
nummer rettes på referatet fra generalforsamlingen. CF står
for kopieringen, samt laver en e-mail tilmeldingsliste på
hjemmesiden.

3. Budget

Thomas er ikke kommet med en endelig pris på
vedligeholdelse af græsarealer mm.
Slamsugning sker efter behov, men første gang skal være
først i september 2009.
Snerydning vurderer Rosilde Højgaard. Vi mangler en
endelig aftale.
AB foreslår at ristene til overfladevand smøres hver år, så
de kan åbnes, da de er dyre at erstatte.
Munk asfalt har vi endnu ikke hørt fra – kommer med et
overslag.
Andelsboligforeningen skal kompenseres for selv at slå
græsset ved at få et tilskud til deres årlige servicetjek på
traktoren på 3500 kr. om året.
AB skal have en separat opkrævning for hver

Claus
Bayer

Ansvarlig
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4. Bankkonto

andelsboligforening.
Bankkontoen er oprettet. Bestyrelsen har dags dato
underskrevet papirer vedrørende netbank, samt fuldmagt til
LP og CF. LP kan dog stadig kun se kontoen på netbank ikke flytte rundt på midlerne.
Der er oprettet et CVR nummer og FI kreditornummer til
Grundejerforeningen. Der er bestilt en chipkortlæser til
betalingsservice.
Forslag til ændring af vedtægter – kassereren skal kunne
skrive under på regninger op til 20.000 kr. selv. Pt. skal
både CF og LP i banken, hvis der skal betales noget.

5. Overtagelse af
fællesområderne

CW, JK og Viggo aftaler et møde med kommunen for
nærmere afklaring af overtagelse. Gruppen tager også en
snak med kommunen ang. rideskolens slitage af stierne
mht. forbud eller tilskud, samt hvem der skal stå for
græsslåning af skråningen mod Gl. Vindingevej.

6. Punkter til næste
møde

CB undersøger mht. om vi skal betale moms.

7. Næste møde

Mandag den 31. august kl. 20.00 hos Lasse, nr. 91

8. Fremtidige
punkter








:

Forretningsorden
CF foreslår at vi gennemgår grundejerforeningen
hvert år for tjek af evt. vedligeholdelse.
Legeplads?
Ændring af vedtægter i forhold til at kassereren kan
betale regninger på egen hånd – beløbsgrænse?
Evt. samarbejde med Grundejerforeningen i etape
3 i forhold til snerydning og saltning.
Dansk bredbånd / Nyborg antennelaug

CB

