Kilden-områdets Grundejerforening

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 17. april 2018, kl. 16.00 hos Rie.
Til stede fra bestyrelsen: Sven Østergaard, Oluf Kristiansen, Rie Hermansen samt Gitte Toft.

1.

Godkendelse og underskrivning af referat fra bestyrelsesmødet d. 14. marts 2018
Referatet godkendt at bestyrelsen.

2.

Indkaldelse til Generalforsamling.
Der vil blive indkaldt til Generalforsamling den 15. maj 2018, indkaldelse skal være udsendt senest den 30.
april 2018. Sven sørger for skriv.

3.

Hvem er på valg/villige til genvalg.
Bestyrelsen: Sven og Rie er på valg, De ønsker begge genvalg
Suppleanter: Louise og Dan er på valg, hverken Louise eller Dan ønsker genvalg.
Revisorer: Helle Selsmark Larsen og Mette Grønlund er på valg, Rie vil tage kontakt for at høre om de
ønsker genvalg.
Rie vil tage kontakt til Ulrich Mellergaard, Vangensvej 11 samt Anna Monica Bladh Olesen, Ryetsvej 25 for
at høre om de kunne have interesse i at blive suppleanter.

4.

Dirigent
Forslag: Mette Grønlund, Gert Hedegaard, Peter Vestmark Nielsen, Erik Hansen m.m.
Rie vil tage kontakt.

5.

Referent
Gitte Toft, med back up fra evt. en i bestyrelse eller evt. Inger Dissing.

6.

Fældning af træer på det grønne område, Hans Jørgen Haugaard Nordjysk Pilleflis
Fældning af selvsåede træer i slugten, Stævning af stød samt fældning af 6 - 8 større træer mod nord.
Der skal tages kontakt til Biolog Bo Chr. Sørensen, for at høre om det kunne være relevant med fældning de
6 træer på skråningen mod Fylleledvej 9B (Tinsoldaterne).

7.

Forbedring af stier m.m.
Luffe har forsøgt at ringe til H. O. Have- & Parkservice uden at få kontakt, har derfor i stedet ringet til Lars
Bøgild, som vil leverer 10 kubikmeter stabilgrus/stigrus for kr. 3200,- excl. moms, hertil kommer uddeling og
komprimering til ca. kr. 4000,-.
Så her skal budgetteres med kr. 8000-10.000.

8.

Parkplan, delelementer til udførelse i regnskabsåret 2018.
Sven har lavet en skitse på en parkplan.

9.

Beretning 2017
Sven har udfærdiget beretningen
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10.

Regnskab 2017
Rie har udfærdiget regnskabet

11.

Budget 2018
Sven har udfærdiget et budget for år 2018/2019

12.

Skt. Hans
Luffe vil venligt høre Caroline, om hjælpegruppen vil stille op som sidste år.
Rie vil høre Ulrik om han vil være Griller som sidste år, og om Louises mand Jesper evt. vel hjælpe til også.

13.

Eventuelt
Møde med Anton og Grethe samt Helge Hagensen den 20. april kl. 16.00 hos Sven
Indsamling af brænde til Skt. Hans en dag efter den 15. maj.
Hjertestarter: Der bliver sat kr. 20-25.000 af i henhold til opstart af hjertestarter, og der skal så fremadrettet
sættes kr. 5000 af pr. år i henhold til drift inkl. kurser.
Der vil først være svar på ansøgningen til TrygFonden vedr. hjertestarter efter 1. juni 2018.
Store Vangen Grundforening vil gerne være med.

14.

Næste møde
Evt. et inden generalforsamlingen og måske et efter mødet den 20. april.
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