Dagsorden/drøfteler – bestyrelsesmøde i OF Harrestrup den 10. marts 2020
Resterende del af dagsorden fra bestyrelsesmødet den 26. februar 2020:
Udsendelse / Færdiggørelse af materiale – indkaldelse udsendt 3/3
Praktisk afvikling
Forslag Dirigent og referent ok
Dropper boller og opfordrer medlemmer til at tage mad med
Vi har modtaget restanceliste og spurgt om afkrydsningslister mv
Kontrolliste mm. fra OF
Dagsorden:
Forslag GF /Bestyrelsen
Parkering: medtaget i indkaldelsen
LAR: nævnes i beretningen. Der er intet at stille som forslag pt., da indledende oplæg endnu ikke foreligger
Udendørs toilet: Vi har kun mundtlig redegørelse og intet faktuelt/beskrivelse/økonomi. Ikke medtaget
Justering af vandvedtægter: medtaget i indkaldelsen
Øvrigt materiale Bestyrelsen
Budget 2020 Britt har tilrettet, der manglede bla post om vand
Beretning / Hvad skal der stå, hvem skriver? Udkast foreligger
Godkendelse af regnskab. / Revisor Claus Carlsen fremlægger regnskabet
Indkomne forslag medlemmer: Modtaget 4 forslag, ét er efterfølgende trukket.
Forslagene drøftedes
Dagsorden i øvrigt –
HB’s Forslag til vedtægtsændring: Er medtaget i indkaldelsen. Ikke gng/drøftet endnu
Valg af kongresdeltagere rettelig 10/5/2 (FMS havde fejlagtigt ændret tallet til 9/5/2)
Valg til Bestyrelse og bilagskontrollanter – alle på valg – Eigil genopstiller
7 / Igangværende og indkomne sager
Repr. af kloak ved Emblavej / Afventer alternativt tilbud:
Besluttet 28/1 at der skulle indhentes tilbud. Ved ikke, om det er bestilt og evt hvorfra. Udskydes til ny
bestyrelse.
Vejbump – tilbud opmærkning af bump: Vi kan ikke tage økonomisk beslutning. Martin er orienteret om at
afvente ny bestyrelse. Vejbump afventer efter det oplyste bedre vejr. Anette har haft kontakten
Biler uden nummerplader / Status? + ny klage. FMS arbejder på sagen og forsøger indledningsvis at kontakte
ejeren
Henvendelse vedr. GDPR / Plan for fremsendelse af materiale – udgår, da medlemmet har trukket sin
anmodning 26/2
Ansøgning om opsætning af container og campingvogn Jættevej – afslag. Enighed om udkast til svar, der blev
skrevet på mødet.
8/ Beslutningsskema
Gennemgang af Beslutningsskema gng og tilrettet

9/ Godkendelse af referat af 26/2-20: Referatet blev godkendt.
Orientering om samtale FMS ang referat 28/1: Drøftet.
10/ Til kamp mod rotter – Anette har oplyst om, at kommunen ønsker tegninger/kloak – hvor skal de sendes
til? Hvem ringer til kommunen? Har kun fundet noget matr tilbage fra september. Eigil kontakter kommunen
og giver dem det, de skal bruge.
11/ Klage TBP’s regning, jf. beslutning 26/2 – udkast godkendt – Gitte sender
12/ Orientering: Anette, Johannes og Claus mødtes efter anmodning fra FMS med Eigil og underskrev
Ledelsens regnskabserklæring og Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2019 (tjekke med revisor om tids
nok han får GF)
13/ Igangværende sag – der er skrevet til et medlem ang. parkering af lastbil. Frist 10 dage til udbedring af
skader på grønt område. Han brokker sig eftf om vand ved byggeri + trailere med gravko begge dele på
Frejavej samt for manglende betaling for vejarbejde. Han har lovet at fylde jord i hjulspor og vi undersøger
om han har fået vejpenge. Ellers må de udbetales (hvis vi kan få lov). Enstemmigt
14/ Diverse
-

Referat af 6/1 2020 har Anette uploaded under 2019. Der mangler upload af referat 28. januar og 26.
februar (sidstnævnte når det er godkendt). Katrine hjælp med upload inden GF
Vandreglerne fra juristen skal udprintes og medtages på GF – Eigil undersøger –
Mappe til ny bestyrelse med regler for vand, notat om udlejning og køreplan for GDPR udprintes
Kørselsgodtgørelse – obs på nedsat takst
Stillingtagen til vores holdning til fremsatte GF-forslag- ok
Godtgørelse frikøbte timer – erklæring underskrevet

