Referat fra bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen
Bogfinke- og Blåmejsevej,
afholdt tirsdag d. 29. oktober 2019.
Tilstede var:
Helle Miltersen (kassér)
Brian Nikolajsen
Casper Klærke
Michael Mousten (formand)
Afbud fra:
John Damsgaard
Emner drøftet på mødet:
• Udarbejdelse af indkaldelse til generalforsamling. Indkaldelsen blev udarbejdet og
kommentar vedr. valg af ny kassér blev tilføjet. Nuværende kassér, Helle modtager
ikke genvalg, da hun og Michael påregner at flytte. Kommentaren i indkaldelsen
omhandler, at bestyrelsen kun ønsker en person som vil påtage sig hvervet i længere
tid og som har interesse, samt evner indenfor regnskabshåndtering. Indkaldelsen
uddeles inden for de kommende dage til hver husstand.
• Budget for 2020. Budgettet for 2020 blev gennemgået og justeret. Helle lægger
budgettet på foreningens hjemmeside (www.bogfinkevej.dk), når det er klar.
• Efterårsarbejdsdag. Arbejdsdagen for beskæring af allé træer, blev besluttet afhold
søndag . 17. NOV kl. 1100. Indkaldelse udleveret sammen med indkaldelse til
generalforsamlingen.
• To faktor godkendelse. Bestyrelsen ønsker en såkaldt to faktor godkendelse på alle
overførsler fra penge fra foreningens bankkonto. Brian påtog sig hvervet som
medgodkender ved overførsler/transaktioner fra foreningen bankkonti. Dsv. at både
kasséren og Brian skal godkende overførsler af penge.
• CVR registrering af foreningen. CVR registreringen af foreningen skal genaktiveres
hvert 3. år. Tidligere stod foreningen i Helles navn, men da hun påtænker at flytte, så
oprettes foreningen i Brians og Caspers navne.
• Opfølgning på indkøb af bord-bænkesæt. Brian har været i kontakt med
Naturværket omkring indkøb af nye bord-bænkesæt til fællesarealet. Men umiddelbart
er prisen ganske høj, og nye alternativer undersøges.
• Opfølgning på henvendelse til kommunen vedr. manglende beskæring i
brusgraven. Michael havde skrevet til kommunen omkring den manglende beskæring,
og svaret fra kommunen var at de var enige i, at beskæringen var mangel fuld. En
beskæring ville blive iværksat, så færdsel i grusgraven kan ske uden machete og økse.
Foreningen vil holde øje og følge op, såfremt intet sker.
Næste møde: 26. NOV 2019 (generalforsamling).

Med venlig hilsen
Referent og formanden
Michael, nr. 15.
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