2. maj 2018

Mødereferat – Bestyrelsesmøde
Dato
Sted
Til stede

d. 2. maj 2018, kl. 19:00
Kulturzonen
Bent Ørnbøl Larsen - Kim Maimann – Søs Hansen - Kevin
Gyes Nielsen – Kenneth Passage – Jens Christian Andersen –
Mark Diedrichsen – Mikkel Sabroe
Fraværende Peter Sikora (lovligt afbud)
Referent
Mikkel Sabroe

Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra sidste møde
2. Meddelelser
a. Formand
b. Kasserer
c. Sekretær
3. Status fra udvalgene
4. Status fra Vejprojektet (Rambøll)
5. Love & ordensregler for GFN
6. Eventuelt
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Punkt
1

Indhold
Godkendelse:
Referater fra sidste møde er sendt ud til alle i bestyrelsen, og der er ingen bemærkninger til
det. Dermed er det godkendt.
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Meddelelser:
Formand:
Der mangler nøglekort til banken til vores kasserer. Der har været en god overdragelse mellem
den aftrædende kasserer og den nuværende kasserer.
EU’s persondata forordning træder i kraft den 25. maj. Der skal derfor skrives under på en
samtykkeerklæring af samtlige bestyrelsesmedlemmer.
Der er en underskrevet databehandleraftale med den leverandør, der bruges til bogføring i
foreningen.
Der har været møde med Rambøll angående vores vejvedligeholdelse projekt, der blev
godkendt ved sidste ordinære generalforsamling.
Kasserer:
Der har været lidt henvendelser fra ejendomsmæglere.
Sekretær:
Referater fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling er skrevet og sendt til underskrift hos
dirigenten/advokaten.
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Status fra udvalgene:
Vejudvalg:
Der er ikke kommet nogle anmeldelser omkring skader eller andet i foreningen.
Har deltaget i møde med Rambøll omkring vores vejprojekt.
Hjemmeside & blad:
Der er planlagt møde i udvalget.
Sekretariat:
Vi skal have arrangeret en møde kalender for året, så vi allerede nu har aftalt kommende
møder i bestyrelsen.
Referater fremsendes løbende til bestyrelsen, så de kan godkendes og derefter ligger på vores
hjemmeside.
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Status på vejprojektet:
Der har været afholdt opstartsmøde dags dato med Rambøll. Til stede fra foreningen var Bent
Ørnbøl Larsen, Kim Maimann, Mark Diderichsen og Mikkel Sabroe. Tidslinjen er justeret så den
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passer efter dagens møde. Deres prospekt blev gennemgået og kommenteret fra
grundejerforeningen. Aftalen er underskrevet af bestyrelsen og skal nu underskrives af
Rambøll.
Næste skridt er at Rambøll kontakter Mark (kontaktperson fra foreningen) når de er klar med
næste fase i planen.
Målet med projektet er en præsentation af prospektet fra Rambøll, denne præsentation
gennemføres af Rambøll.
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Love & ordensregler for GFN:
Der ønskes en revidering af vores nuværende love & ordensregler. Der arbejdes derfor videre
med en gennemgang af dem, med henblik på mulig juridisk bistand til den endelige formulering.
Kim, Bent og Mikkel mødes for at gå dem igennem, og komme med eventuelle forslag til
ændring.
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Eventuelt:
Ingen indlæg til punktet.

Næste møde er bestyrelsesmøde den 06. juni 2018, kl. 18:30.
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