Referat fra bestyrelsesmødet på Carl Nielsen Vej 27.
Tirsdag den 20.10.2105 kl.19.00
Mødedeltager:

Kristian Madsen (KMA)
Bjarne Storm Rasmussen (BSR)
Jan Laursen (JL)
Ole Møller (OM)
Lasse Munch (LM)

Alle mødt
1. Underskrivelse og godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 26.08.2015
Gennemgået uden kommentarer.
2. Status regnskab
Der blev ikke forelagt regnskabsstatus, men bestyrelsen fik en mundligt præsentation af
de enkelte poster. Regnskabet følger budgettet.
Lasse oplyser, at han træder ud af bestyrelsen. Job og familie kræver meget tid.
Bestyrelsen tager Lasses beslutning til efterretning. Bestyrelsen går på jagt efter ny
kasserer til bestyrelsen gerne en af tilflyttere til området.
Vivi har møde med Lasse torsdag, og så aftales det at hun udfører bogføringen den
resterende del af året frem til generalforsamlingen, hvor der kan vælges nyt medlem til
bestyrelsen.
3. Status grønne områder
Nøddelunden skal beskæres den kommende vinter.
Ib slår græs skråningen langs Strib landevej ved overløbsbassinet.
Middelfart elforsyning har beskåret egetræer langs Billeshavevej, hvilket har givet mere
lys
Middelfart kommune skal spørges angående opretning fliserne ved Brugsen rettes op, så
der ikke ligger en sø når det regner. Bjarne tager en snak med Dan fra kommunen.
Maskinparken OK – der er ikke behov for investeringer på kort sigt, vi skal dog tænke på
ny traktor i løbet af et par år
Der skal lægges dræn på engen ca. 30-40 fra bækken op mod kirken. Bjarne taler med
Otto fra SME.
Middelfart Spildevand er færdig med renovering af pumpestation ved Røjlemosevej.
Grundejerforeningen modtager erstatning kr. ca. 10.000
4. Status legepladser
Der indkøbes af to små fodboldmål.
De store fodboldmål skal fjernes. Ole undersøger om vi kan få en jernhandler til at
afhente begge mål. Fodboldmålene skal nok flyttes hen til skråningen
Stubbe ved kælkebakke på legeplads ved Færgegårdvej skal fjernes i forbindelse med
oprydningsdag

5. Bordet rundt
Ib Møller har sagt ja til at være webmaster for grundejerforeningen hjemmeside.
Investeringsplan for udstyr skal opdateres og bruges til generalforsamlingen for at vise at
opsparing er nødvendigt
6. Eventuel. Herunder fastlæggelse af næste bestyrelsesmøde..
Tirsdag den 1 december 2015 hos Bjarne.
Ref: Ole M/KMA.

