REFERAT AF BESTYRELSESMØDE AFHOLDT D. 6. AUGUST 2013

Sted: Frydenslund nr. 14
Deltagere: Mikael (nr. 4), Kasper (nr. 9), Lene (nr. 10), Bitten (nr. 11) og Thomas (nr. 14).
1. Oprettelse af vejfond
Der blev på sidste generalforsamling udtrykt ønske om, at vi fremadrettet sparer op til større
udgiftsposter i forbindelse med etableringer og reetableringer i grundejerforeningen.
For eksempel til ny asfaltbelægning, generelle udbedringer i forbindelse med vejbelysning og
kloak, såfremt grundejerforeningen bliver pålagt at overtage dette af kommunen osv.
Bestyrelsen vil derfor til næste generalforsamling foreslå, at kontingentet hæves med kr. 500,således at der i budgettet kan afsættes et fast beløb til fremtidige etableringer og
reetableringer.
2. Lukning af vej
Der er stadig et generelt ønske om, at vejen bliver lukket. Bestyrelsen opfordrer derfor til, at
der bliver nedsat en arbejdsgruppe, og at man melder ind, hvis man har enten indsigt i de
offentlige arbejdsgange i forbindelse med sådan en lukning – eller hvis man blot har lysten og
motivationen til at kæmpe for sagen.
Kasper sender en mail rundt omkring dette, og bestyrelsen orienterer selvfølgelig den
kommende arbejdsgruppe om, hvad der tidligere er sket i sagen omkring vejlukning.
3. Vedligeholdelse af fællesareal
Vi skal have fat i vores gartner igen, og rykke for at diget bliver slået. Dette skal gøres inden
udgangen af august, hvis det skal være i år. Derudover skal vi have rykket for, hvorfor der
ikke blive slået græs bag husene 2-10, da det er en del af aftalen. Kasper tager action.
Svend har været så venlig at sprøjte bede i fællesarealet mod vest, så vi kan komme noget af
ukrudtet til livs. Det vil vi gerne belønne med en lille ”erkendtlighed”, som Bitten sørger for.
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Kommunen har lagt sand ud på stamvejen, som vi bliver nødt til at bede dem om at veje væk
igen, da det stopper kloakkerne til.
4. Frydenslund.dk
Det webhotel, der bruges i dag til www.frydenslund.dk, kan vi ikke anvende længere.
Hjemmesiden bliver derfor flyttet til et nyt webhotel, men det får ingen betydning for brugen
af sitet, eller de mailadresser, der er knyttet op imod det.
5. Fælles arbejdsdag
Søndag d. 6. oktober, fra kl. 13, holder vi fælles arbejdsdag, hvor det primært bliver
bedene mod vest, der skal luges. Derudover skal der sås græs på et lille areal.
Der kommer nærmere info ud om dagen senere – men sæt allerede nu kryds i kalenderen!
06.08.2013
Bestyrelsen, Grundejerforeningen Frydenslund
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