Grundejerforeningen VÆNGERNE
Referat af bestyrelsesmødet tirsdag den 6. august 2019 kl. 19.00 hos Kurt, JV117.
Deltagere: Birgitte Pedersen, Kurt Skytte, Jens Erik Posselt, Aase Laursen og Jørgen Dahlgaard samt Helle Dinesen og Lisbeth Wiedenhofer
Afbud: Giuseppe Coco (på Sicilien)

Nr. Karakter

Hvem

Indhold

1

Orientering

Alle

Yderligere punkter + praktisk vedr. mødets forløb

2

Godkendelse

Alle

Godkendelse af referaterne fra bestyrelsesmøderne 4. og 18. juni 2019:
De blev godkendt!

3

Drøftelse og
beslutning

Bestyrelsen

Hvad skal bestyrelsen foretagelse sig yderligere vedr. Steen Boyes husbesøg med
påstande og ærekrænkende udtalelser om, at kassereren ”har taget af
Vængernes kasse for at betale til private formål”:
Gennemgang af Steens papirer og underskriftsmateriale ved Birgitte, afleveret til
hende personligt den 4-8. Faktura på et bilag 1. Skrivelse med fliser et bilag 2.
Underskriftsmaterialet er absolut ikke foreningsretsligt korrekt udarbejdet. Der
er 140 underskrifter, men folk ved reelt ikke, hvad de har skrevet under på. Flere
har da også fortrudt efterfølgende. Birgitte vil kontakte Steen i morgen onsdag
ang. manglerne.
Beslutning: Vi konfirmerede sommerens beslutning om at indkalde til en
ekstraordinær generalforsamling (ang. tillid til bestyrelsen og mistillid til Steen).
Dato: Torsdag den 5. september på sognegården eller lokalcentret. Birgitte

Bilag

undersøger. Hun laver en oversigt over underskrifterne og fremsender udkastet
til dagsordenen.
Vi bør nok have indsamlet en del fuldmagter til støtte for bestyrelsen. Birgitte
laver et udkast til formulering af fuldmagten og sender den til bestyrelsen.
4

Drøftelse og
beslutning

Jens Erik/alle

Hjemtagelse af flere tilbud, både vedr. de grønne og de sorte områder?
Jo – gerne! Jens Erik: jeg har talt med firmaet Arkil mht. asfalt, reparation af
revner, fortorve. Nuværende gartner fremsender de nuværende
arbejdsbeskrivelser til en begyndelse. De store firmaer laver nok ikke noget ud
over det, der står i beskrivelsen. Men det gør vores nuværende gartner ofte.
Snak om fælles bestilling af opkørsler gennem foreningen efter en henvendelse
fra JV381. Har tidligere været praksis, men der er for få nu. Det må være en
privatsag.
Snak om tilgroning af sti ved JV577 jf. Jørgens huskeliste med fotos. Jens Erik
retter henvendelse til ejeren.
Renovering af to p-pladser – pris 4000 kr. plus ral 3750 kr. - evt. en hæk i stedet
for græs. OK.
Grønt hegn rundt om boldbanen: Den vestlige del klippes ned i efteråret, da
lamperne er groet helt til og der mangler lys og luft. Ok.
Intet nyt om byggetilladelsen til legepladsen.
JD sender et kortlink til Jens Erik i farver ang. Ejerskab til vejene.

5

Orientering

Formanden

Henvendelse vedr. de grønne områder fra JV129 ang. gener fra træer:
Vi kigger på det i efteråret. Jens Erik kontakter JV129.

Vedlagt

Medlem af netværk for bestyrelser i grundejerforeninger, se bilag:
En god ide. Vedtaget!

Vedlagt

Status og kort evaluering på Sommerfesten 3. august:
Mange pæne ord og ros. Godt med fokus på aktiviteter til børn/børnefamilier.
4 hele fustager øl er solgt. Omsætning af drikkevarer og ståbanko m.m. 12.622,kr. Maden ca. 13.000,- (betalt af deltagerne selv). Mangler et par regninger på øl
og sodavand. Nogle har har klaget over toiletvognen. Nogle var i tvivl om adgang
til pladsen om eftermiddagen uden at være tilmeldt spisning.
6

Orientering

Jens Erik
Jørgen
Aase
Suppleanterne

Eventuelle punkter til orientering?
Lidt om tilmeldingsfunktionen til nyhedsbrev – har opdateret vejledningen.
Tilmeldingsmail til bekræftelse kan let havne i folks spammappe.

7

Orientering

Kurt

Saldobalance og anden orientering: Blev gennemgået

8

Underskrivelse Bestyrelsen

Oprettelse af MobilePay Erhverv. Birgitte: Det er desværre noget besværligt pga.
hvidvaskreglerne. Skal undersøges nærmere.

9

Evt. omdeling
af blade???

Vi mangler et ungt menneske til opgaven! Foreløbigt må vi selv klare det.

Mødekalender:
Tirsdag 24. september
Tirsdag 5. november

Bestyrelsesmøde hos Jørgen, SV82
Bestyrelsesmøde hos Coco, SV542

Udsendes

