Grundejerforeningsbestyrelsesmøde – 28.9.2013
Deltagere:
Nils Frederiksen, Niels Blomhøj, Anne Klee.
Michael Beck Tornbjerg var forhindret.
Bestyrelsens konstituering:
Formand: Nils Frederiksen
Kasserer: Niels Blomhøj
Sekretær: Anne Klee
Arbejdsdage:
Bestyrelsen har fastlagt 2 arbejdsdage i 2014 for foreningens medlemmer
med henblik på bekæmpelse af Rosa Rugosa på strandengen.
For dem, der dukker op, byder foreningen på drikkevarer og frokost kl.
12.00.
Tilmelding til Anne Klee på acn-jk@hotmail.com senest den 15. Juni kl. 12
og den 15. September kl. 12.
Vi ses lørdag den 21. Juni kl. 10-12 og
Lørdag den 20. September kl. 10-12.
Husk at medbringe en rive.
Bestyrelsen sørger for, at roserne er slået inden arbejdsdagen, så vi
udelukkende skal samle op/rive sammen
Vedtægter:
Bestyrelsen vil arbejde på at revidere foreningens vedtægter, da de er
meget gamle og skal ajourføres. Bestyrelsen vil komme med forslag til
eventuelle ændringer på generalforsamlingen den 29. Juni 2014.
Ekstraordinær generalforsamling fastsættes til 14 dage efter den afholdte
ordinære generalforsamling.
Kloakering:
Bestyrelsen arbejder på at undersøge, hvor langt den kommunale
kloakering er kommet. Hvad er tidsplanen og økonomien i det.
Grus:

Der er kommet grus til de 3 veje, som vi kan reparere med.
I samråd med vognmanden valgte bestyrelsen at gå en stenstørrelse op
til stabil 0/32, og der er leveret 12 kubikmeter.
Bestyrelsen sørger for grus efter behov.
Ranunkelvej:
Bestyrelsen undersøger hos Slagelse Kommune, hvilke planer der er for
vedligeholdelse af Ranunkelvej.
Buskrydder:
Grundejerforeningens buskrydder er til disposition for grundejerne.
Henvendelse om lån til kasserer Niels Blomhøj på 3196 7460.
Husk, at egen forsikring gælder, i tilfælde af at du benytter buskrydderen
på din private ejendom. Hvis du arbejder på grundejerforeningens fælles
områder, er du dækket af grundejerforeningens forsikring.
Næste bestyrelsesmøde:
Bestyrelsen afholder næste bestyrelsesmøde den 23. Januar 2014 kl.
20.00 hos Nils Frederiksen.
Hvis der er forhold, som du/I ønsker at bestyrelsen skal tage stilling til,
kan du sende din forespørgsel inden næste bestyrelsesmøde til Nils
Frederiksen på mail nf@altan.dk
Med venlig hilsen
Grundejerforeningen Bildsø Plantagegrunde
Nils Frederiksen, Niels Blomhøj, Anne Klee
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