Grundejerforeningen Vejsgårdparken.
Bestyrelsesmøde Tirsdag den 15/4 2015
Fremmødte.
Lone Ærenlund
Christian Hansen
Claus Dyrlund
Lars Adelsten
Steffen Pedersen
Kristian Christiansen
1. Konstituering af bestyrelse
Claus Dyrlund - Formand
Steffen Pedersen - Kassér
Christian Hansen - Sekretær
Lars Adelsten - Bestyrelsesmedlem
Kristian Christiansen - Bestyrelsesmedlem
Referatet fra generalforsamlingen 2015 blev godkendt af bestyrelsen.
2. Overdragelse af materiale fra afgående formand
Den afgående formand Lone Ærenlund videregav 4 mapper med alle foreningens
dokumenter til den nye formand. Fremover vil bestyrelsen uploade dokumenter
elektronisk.
Steffen ændre samtidig navn i CVR registret, og bankkonti vil også blive
overdraget snarest.
3. Regnskab
Regnskabsmæssig har der ikke været de store udsving i perioden siden sidste
bestyrelsesmøde.
4. Opgaver fra generalforsamlingen
- Lars og Kristian gør et forsøg på at rette op på lysmasten ud for nr 64B.
- Lars og en konsulent fra hede Danmark går gennem området imorgen, for at få et
nyt tilbud på vedligeholdelse af de grønne områder. I samme omgang vil de
komme med et tilbud på rensning af rendestene.
- Steffen tager kontakt til andre banker for eventuelt at forhandle en bedre rente til
foreningens konti.
5. Vækst og miljø
Steffen og Claus anmoder om et møde med vækst og miljø, for at få klarhed over
den indbetaling som vækst og miljø påstår foreningen mangler.
6. Kloak-nyt fra Christian
Alle beboerne har nu indbetalt så kloaken kan blive filmet, det vil forgå inden for de næste 3 uger hvor
efter der vil blive indkaldt til et nyt beboermøde hvor vi sammen tager stilling til hvad der så skal ske.
Den færdige rapport vil blive udleveret til Christian umiddelbart efter endt arbejde med at filme kloaken.
Der efter vil der blive taget en kopi og rapporten afleveres til SK-forsyning, som så vil komme med deres
kommentar.
Den samme kloakmester som skal filme har Christian bedt om et tilbud fra vedrørende at få tømt
regnvandskloaken i hele Vejsgårdparken. Det tilbud lød på 8300,- plus moms

7. Forsikrings-nyt fra Claus
Claus har fået tilbud fra 3 forsikringsselskaber vedrørende erhverv og arbejdsskadeforsikring og tryg
forsikring kom klart med det bedste tilbud. Så hvis der ikke kommer et bedre tilbud så er det tryg
forsikring vi benytter os af fremover.
8. Eventuelt
Bestyrelsen skal endnu engang gøre opmærksom på at det ikke er tilladt at køre på de grønne med
motoriseret køretøjer!!!!!
Næste bestyrelsesmøde vil blive Onsdag den 27/5 kl 19 hos Kristian i nr 44
Mvh
Bestyrelsen

