Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Mosen
5. sep. 2019
Til stede:
Peder Eg Ø. Pedersen (nr. 27), formand
Mette Sunesen (nr. 12), kasserer
Ida Pernille Schou (nr. 34)
Jørn-Ole Knudstrup Olesen (nr. 22) , vært
Kurt Tjell Langeland (nr. 14), sekretær

Referat i henhold til dagsorden:
1. Sommerfesten
Sommerfesten var vellykket med i alt 39 deltagere incl. 5-8 børn. Deltagerantallet er vigende,
så bestyrelsen besluttede at invitere aktivitetsudvalget til et bestyrelsesmøde for at drøfte
fremtiden for sommerfesterne.
2. Formidling af aftaler indgået med eksterne leverandører
Aftaler skal formidles skriftlig til kassereren med angivelse af opgavens omfang samt overslag
I den forbindelse drøftedes engagementet med HandyMan:
-

Aftalen med Handyman skal findes frem / alternativt skal der indgås en aftale, hvis den
nuværende ikke kan findes.
Udgiften til HandyMan skal minimeres ved at udføre mest mulig selv – bl.a. på havedage.
Det er mundtligt aftalt med HandyMan, at det er ham der styrer vinterforanstaltningerne,
og at der om nødvendigt må saltes.

3. Parkering af køretøjer, fartøjer, påhængsvogne o.l..
Al parkering af egne køretøjer, påhængsvogne, redskaber o.l. skal finde sted på egen grund.
Der kan undtagelsesvis parkeres midlertidigt udenfor egen grund, såfremt dette aftales med
naboerne. Punktet tages op igen på næste møde.
4. Idé-bank til opgaver på arbejdsdage
Bestyrelsen vedtog at oprette en idé-bank på hjemmesiden omfattende forslag fra beboerne til
opgaver, der kan gennemføres på havedagene. Det skal fremgå af hjemmesiden, at idéerne

skal sendes til sekretæren, som sørger for at de bliver forelagt bestyrelsen inden de lægges på
hjemmesiden og bliver udført.
Bestyrelsens egne forslag:
- Fejning af rendesten,
- Fjerne ukrudt i hovedindkørslen,
- Rense areal (fuge) mellem asfalt og kantsten,
- Fjerne ukrudt i rondellerne,
- Fjerne stor gren ved den skrå grussti op mod banestien,
- Tømning af pølleposer (fast punkt),
- Fjerne haveaffald fra fællesarealet ved banestien,
- Bedre skiltning på affaldsstativer så de kun benyttes til hundeposer,
- Få politiet til at fjerne cykler ved pumpehuset,
- Opsætning af skilt ved pumpehuset,
- Afvaskning af alle skilte,
- Luge legepladsen.
I denne sammenhæng aftaltes at
-

Håndtering af pileurt tages op på næste møde,
Kurt tager næste havedag (17. sep),
Ida tager 6. okt.,
Mette forventer at helhedsplanen er klar til næste bestyrelsesmøde (18. nov.).

5. Status på genopretning af overkørsler
Peder: Arbejdet er netop iværksat. Jørn og Peder følger op. Der er tale om det muliges kunst i
h.t. tidligere drøftelser.
6. Økonomi
Mette:
- Fuldmagt og Netbank-adgang hos Nordea er OK. Overførsel fra Den Jyske Sparekasse er i
gang.
- Kassererskiftet har som forventet medført en udgift på 600 kr. til Nordea.
- Anskaffelse af klubmodul udestår.
- Alle husstande har betalt kontingent. I den forbindelse drøftedes vigtigheden af, at det er
deltagerne på havedagene, der selv skal sikre sig de er krydset af, så de kan få rabat på
kontingentet.
7. Eventuelt
Mette vil udarbejde en vejledning i hvad der skal fremgå af en regning for at den kan
godkendes af kassereren og revisionen.
Næste møder: 18. nov. 2019 hos Kurt og 6. jan. 2020 hos Mette.

