
Referat af bestyrelsesmøde mandag d. 29. januar 2007

Til stede: Jan, Birgit og Lena

Afbud fra: Bent, (Sarah)

Tekst Ansv.
Pkt. 1

Ref~rat fra sidste møde kunne ej godkendes, da det ikke forelå. Frank
ikke har afleveret til Jan. Godkendes ved næste bestyrelsesmødemandag d. 12.2.2007

Pkt. 2/3

Indgående post v/formanden
Jan havde fået nogle henvendelser vedrørende vores infoskrivelse:
Nr. 168 - Har henvendt sig vedrørende Parkering. Jan har svaret. Men

JB -punkt
generelt skal parkeringsforhold tages op på generalforsamlingen.

til GF.

Nr. 170 - Parkering af lastbil. Han var godt klar over problematikken,

JB -punkt
men da han fraflytter pr. 1.4.2007, går vi ud fra at problemet ophører.

til GF.

Tilflyttere skal dog gøres opmærksom på, at parkering af køretøjer over 3.500 kg ikke kan holde på området.
Nr.90 - Har mailet til bestyrelsen vedr. skiltning. Jan har svaret at det er
en sag mellem kommunen og entreprenøren.
Nr. 144 - Ang. betaling. Jan svarer. Han skal ikke betale direkte til

JB

grundejerforeningen, da ejer hører til AlB.

Jan tager generelt kontakt til Karin, Teknisk Forvaltning,

JB

Frederiksværk-Hundested Kommune, angående diverse udestående sager asap.
Jan var blevet forespurgt om tilskud til den indbudte fastelavnsfest i

LER

Grundejerforeningen. Det besluttedes at vi vil bidrage med DKK 500,-, der vil blive udbetalt, når bankforholdene er kommet i orden.

Indgående post v/kassereren

LERRegnskab er næsten færdiggjort. Der skal tales med revisoren før regnskab er fuldstændig færdigt. Det endelige regnskab vil ligge færdigttil næsten bestyrelsesmøde.



Lokaler til generalforsamlingen. Det undersøges om det kan afholdes påLER

skolen, for at nedbringe udgifterne. (Det er efterfølgende undersøgt, og det kan sagtens lade sig gøre).
Pkt. 4

Det drøftedes, om vi allerede på næste generalforsamling skal ændre iJB

vedtægterne, så bestyrelsen består af 5 medlemmer. Der var enighed herom. Jan skriver forslag til vedtægtsændring, vedr. punkt 7.01
Der er også brug for at vedtægten vedr. valg af bestyrelsen omskrives.

JB

Jan tilføjer i nuværende vedtægter, (kan evt. bruge tekst fra AlB).
Ligeledes skal de vedtægtsændringer som Lena har skrevet, og fået

JB

godkendt af banken, udskrives til næste møde.
Vi talte om nye emner til bestyrelsen, og Jan prøver at tale med Anja,

JB

nr. 154, om hun vil være interesseret. Ny suppleant vælges på generalforsamlingen.
Formandens beretning skal færdiggøres inden næste bestyrelsesmøde,

JB

hvor indkaldelse mv. bliver vigtigste punkt.

Pkt.5

Generel info til alle i bestyrelsen:
Hvis vi skal skrive ud til alle grundejere skal der bruges specielt

JB

papirformat. JB sørger for, at alle får et eksemplar.
Næste møde er mandag d. 12. februar kl. 19.00 hos Lena

Alle.


