Grundejerforeningen MARIELYST STRAND
den 8. november 2012

Referat af bestyrelsesmøde
Tid: lørdag den 18. november 2012, kl. 11.00
Sted: Hos Jette, Elsdyrstien 27
Deltagere:
Fraværende:
Pkt.
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Emne
Godkendelse af seneste referat

Konklusion
Godkendt og underskrevet
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Meddelelser fra formanden
a) Skovdød
b) Mulvarper
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Meddelelser fra kassereren:
a) Gennemgang af
driftsregnskab og status
b) Forslag til indhold af
dagsorden
Meddelelser fra næstformanden,
herunder TV
a) Dårligt radiosignal via TV
b) Billeder på hjemmesiden
c) TV-skab påkørt
d) Påkørt brøndring
e) Skygger på tv
f) HF-tæt

a)Formanden orienterede om skovdøden – vi tilskriver
anmelder om at vi ikke foretager os yderligere.
b) Hjorttaksolie – sprit –på vat lægges i mulvarpehullet – det
skulle kunne klare disse smådyr.
a)Kasserer gennemgik regnskabet på væsentlige punkter, vi
er lidt bag ud med udgifterne – men de skal nok komme.
Der forventes et lille overskud.
b)Dagsorden bør indeholde oplysning om
henvendelser/forslag/kontakt fra medlemmerne.
a)Erik klagede over dårligt radiosignal – taget via tv.
b)Allan ønsker billeder af bestyrelsen på hjemmesiden – det
blev besluttet ikke at sætte billeder på hjemmesiden
c)Et Tv-skab er blevet påkørt ved E14 – kan være en
bakkeskade – udlejningshus – vi opsætter et nyt.
d)Erik bestiller en ny brøndring, Ole Aalborg fjerner den
gamle og etablerer en ny.
e)E62- klager over skygger på tv – vores tv-mand kan ikke
se hvori problemet opstår.
f)I 2013 bliver monteret mobil 4G på masten ved ALDI – få
betydning for vores signal – vi skal måske skifte stik – til
HF-Tæt stik.Samt at skulle sætte nye fordelere i vores tvskabe.
a)Hans-Henrik orienterede om vedligeholdelse af vejene.
b)Henning forespurgte om vi skal fortsætte med Morten – Vi
fortsætter – efter nyt tilbud – tages med på budgetmødet i
januar.
c)John spurgte til klipning af stier – Erik klipper og kigger
på det igen.
Nyt referat – Erik sender master.
Som det kan ses har jeg prøvet at udforme referatet efter de
ønskede ændringer.
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Meddelelser fra øvrige
bestyrelsesmedlemmer
a) Vejene
b) Græsslåning
c) Klipning af stier m.m
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Eventuelt

Referent: Hans-Henrik Madsen
Referat godkendt.
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Jette Pedersen

