Grundejerforeningen Vejsgårdparken - Bestyrelsesmøde 03.06.2015
Deltagere:
Lars
Kristian
Claus
Afbud: Steffen og Christian

1. Godkendelse af sidste referat.
Referatet blev godkendt uden bemærkninger.
2. Regnskab.
Steffen har sendt kontoudtog. Større restancer er blevet betalt. Der er ligeledes betalt for
forsikringer. Så erhvervsansvarsforsikring og arbejdsskadeforsikring er nu gældende. Kasserer er
igang med at undersøge vilkår for foreningens økonomi hos sydbank. Dialog pågår.
3. Vækst og miljø kontra Hede Danmark.
Der er modtaget tilbud fra hede Danmark og vækst og miljø på vedligehold af de grønne områder.
Tilbudene er tæt på hinanden og vurderes af bestyrelsen til accept med den økomisk mest
fordelagtige. Samtidigt blev tidligere fakturering diskuteret.
4. Kloak ved dobbelthusene.
Siden sidst har vest slam nu afsluttet arbejdet med at filme kloaken ved dobbelthusene, og den
færdige rapport er afleveret til Christian i nr 102a. Den er så sendt videre til SK-forsyning, som nu
skal kigge den igennem og komme med en tilbagemelding på hvad der skal udbedres før de vil
overtage. Så det går vi nu og venter på, og dernæst så vil beboerne i dobbelthusene blive indkaldt
til et orienteringsmøde. Så forhåbentlig nærmere det sig en løsning.
5. Lysmast.
Dæksel på lystmast ved 64 A og B er efterspændt og hul er lukket til.
6. Vimarhus.
Pr. 1/6-2015 starter tilflytningen af ialt 42 flygtninge fra hovedsageligt Syrien og Eritrea. Der
kommer i første gang 10 stk.
7. Bump på vejene.
Bestyrelsen har haft kontakt til Vejsgårdtoften, og har fået kontaktoplysninger.
Kristian vil undersøge muligheden for at få opstillet et zonehastighedsskilt med 40 km/t.
8. Siden sidst.
Claus orienterede om oprettelse af arkiv for foreningen på Google drev, hvor alle dokumenter bliver
arkiveret digitalt, så alle i bestyrelsen har adgang til dokumenterne.
Arbejdet med at nedrive avlsbygningerne på vejsgården er igangsat af kommunen og vil blive
gennemført i løbet af de næste 6 uger.
9. Div.
Ingen bem.
10. Næste møde.
Onsdag d. 12. August 2015 - hos Lars i nr. 44.

