Referat af bestyrelsesmøde d. 26. oktober 2020.
Tilstede :Linda, Maj, Eigil, Kim, Per, Gitte og Bodil.
Afbud: Lis.
Valg af ordstyrer. Eigil blev valgt.
Dagsorden godkendt.
Referat fra sidste møde godkendt.
Nyt og gammelt fra Bestyrelsen.
Kim, Formanden.
-

Vedr. sag på Emblavej, hunden der har været over sag til nogle uheldige situationer, er der
ikke mere.
Ønske om ny beklædning på det nye klubhus, tilbud er bestil, der er kommet et bud, beløbet er
på 40.000kr. + moms. Vi afventer øvrige bud.
Ny pumpe i pumpebrønd på Bjarkesvej er igangsat.
Referat af bestyrelsesmøderne ligger klar en uge efter mødet og godkendes på først kommende
møde, herefter kommer det på hjemmesiden.
Der er afholdt møde med Martin omkring opgaver, her i vinter, nogle opgaver er udført og
andre i gang, Martin er selv kommet med flere forslag til opgaver. Når Martin har fravær,
giver han besked til Kim, Per eller Eigil.
Medlemmer har givet udtryk for at vores mail ikke virker, Vores mail virker uden problemer.
Budgettet for 2020 kommer på vores hjemmeside.

Gitte. Næstformand.
Bestyrelsen fik en snak om arbejdsfordeling, om hvordan opgaverne løses, da mange er helt nye, og
lige skal komme ind i opgaven.
Bodil hjælper Linda med byggesager. Og Per tager akuttelefonen.
-

Ballerup kommune er kommet bagud med lokalplanen pga. mange høringssvar. Lokalplanen
forventes først at blive vedtaget i december.
Mødedatoer ændres, så vores møder ligger før HB møderne.
Nye datoer: 11/11-20, 9/12-20,6/1-21 kl. 18.

Eigil. Kasserer.
-

Det er vedtaget i hovedforeningen, at alle foreninger skal have samme bogførings system.
Det er nu vores tur til at få området drænet, hovedforeningen finansierer noget af beløbet, og
det resterende betaler vi selv, beløbet kender vi ikke endnu.
Maj laver et årshjul.
Vi skal finde en måde at byde nye medlemmer velkommen på.
Legepladsen er under renovering.
Parkeringspladsproblematikken, vil vi drøfte nærmere, evt. opgave for vejformænd og kvinder.

Linda. Byggesager.

-

Ønske om hjælp til hegnssager, Per hjælper.
De træer på jættevej der er fældet, bliver erstattet. Jættevej har ønsket japanske kirsebærtræer,
det får de, der var ligeledes et ønske om at få japanske kirsebærtræer til deres all’e, der er
bevilliget, ca. 12 træer. Linda indhenter tilbud.
De container der er sat op i foreningens båse fjernes, der henstilles til at man sætter sin egen
container på egen grund.

Per. Hegnsmand og akuttelefon, Per får telefonnr. til div. Entreprenører.

Evt.
-

Vi laver et forsøg, på enkelte veje for at se hvordan det fungerer uden de store sten langs
Odinsalle, det er besværligt med græsslåning, og lastbiler kan ikke komme rundt i svingene.
Til salg skilte skal ikke stå langs Odinsalle men ved parcellen.
Husk at huse ikke kan sælges før huset er godkendt til salg.

Mødet slut. Kl.21:36. tak for i aften.

