Kilden-områdets Grundejerforening

Referat af bestyrelsesmøde, torsdag den 14.3.2019 kl. 19:00, hos Rie Hermansen, Solvang 8.
Til stede var: Sven Østergaard, Oluf Kristiansen, Rie Hermansen samt Gitte Toft.

1.

Godkendelse samt underskrivning af referat fra bestyrelsesmøde 6.10.2018
Referat godkendt.

2.

Godkendelse samt underskrivning af referat fra extraordinær generalforsamling 30.10.2018
Referat godkendt af bestyrelse, Oluf vil herefter få Mette Grønlunds godkendelse.

3.

Aftale med Birte Bøggild vedrørende fodboldbane.
Sven har lavet en skriftlig aftale med Birte Bøggild, mht. fodboldbanen iht. til ejerskifte.

4.

Brev til kommunen den 7. marts. Kommunens svar den 13. marts. Hvad gør vi herefter?
Da det ikke økonomisk er muligt at gå rettens vej endnu engang, og især ikke efter at Kommunen
begynder at lave egne tiltag.

5.

Grethe Nielsen inviterer bestyrelsen til møde, hvor og hvornår, - hvem melder tilbage for
aftale med Grethe.
Oluf har været i kontant med Grethe via Karen Maegaard, i forbindelse med forlig mellem Grethe
og bestyrelsen. Derfor vil Oluf tage kontakt, så vi kan få et møde hurtigst muligt.

6.

Bestyrelsens holdning til evt. betaling for træfældning m.m.
Grethe ønsker at indgå den gamle aftale af Ole Østerlund, Hun vil ikke sælge ”Knolden”, hvad
bestyrelsen syntes er ok, men den gamle aftale er et nej fra bestyrelsen.

7.

Hvad gør vi, hvis Grethe fortsat nægter at lade os arbejde efter parkplanen?
Så stopper bestyrelsen ALLE aktiviteter på det grønne område.

8.

Container, - fastsættelse af dato
Store Bededagsferien 16. – 19. maj 2019.
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9.

Klipning af stier og grønne områder i 2019
Samme som sidste år/ dog med afventende udfald fra Grethe.

10.

Fastlæggelse af dato for generalforsamling
Torsdag den 23. maj 2019 kl. 19.00,
Oluf og Gitte er på valg.

11.

Eventuelt
Brev til Helge Hagen er løbet ud i sandet, vi fik aldrig svar.
Svend tjekker en enkelt manglende kontingentindbetaling, som iflg., Rie gerne skulle være
indbetalt.
Fremadrettet skal suppleanter kaldes med til møderne.

12.

Næste møde.
Gerne inden udgangen af marts, afhængig af mødet med Grethe.
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