Bestyrelsesmøde 15-03-2022 kl 19:30 i Birkerød Idrætscenter
Tilstede: Peter, Anders, Niels og Mogens
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Valg af referet: Mogens bliver valgt
Dato for generalforsamling D. 10. maj kl 19:30 på Rude Skov Skole afdeling Sjælsø. Beslutningsforslag skal
være indleveret senest 1. april til formanden, skrifligt.
Vedligehold af fællesarealet På generalforsamling blev der udtryk ønske om en mere åben beslutningsproces
omkring beskæring omkring søen. Vi skal finde den rette proces. På generalforsamlingen vil der blive
annoceret en dag hvor bestyrelsen inviteret til en rundtur om søen for at hører medlemernes forslag til
vedligholdelse. Alle, med en holdning til fællesarealet, opfordres til at deltage. Det samlet input vil blive taget
med i overvejelse ved fremtidig vedligeholdelse. Processen vil blive en tilbagevendende begivenhed.
Fællesarrangementer Fastelavnsudvalget har nedlagt sig selv. Måske skal vi lave et generelt tjek på
aktiviteterne (fastelavn, sommerfest, ect.) og hvor meget bestyrelsen er involveret. Bestyrelsen ser gerne at
aktiviteterne forsætter og vil på generalforsamlingen opfordre medlemerne til at sammensætte et nyt udvalg
der kan tage vare om at indkalde til og afholde aktiviteterne. Bestyrelsen vil gerne være behjælplig med input
og opstart. Sankt Hans vil stadig blive afholdt af Bestyrelsen.
Regnskab og budget På nuværende tidspunkt viser regnskabet et overskud på DKK 41.421,76.
Grundejerforeningen har pt. et indstående i Nordea på DKK 284.986,14. Bestyrelsen er bevist om det ikke
skal være en pengetank og overvejer om der skal laves justeringer. Bestyrelsen mødes inden udsendelse af
materiale til generalforsamlingen for at gennemgå de løbende omkostninger og se på niveauet.
Nyt fra fællesudvalget Fællesudvalget for grundejerforeninger er under afvikling. Niels har nyt fra arbejdet
med at etablere en organisation omkring serviceordningen. På nuværende tidspunkt er det ikke Bestyrelsen
holdning, at det giver værdi for Grundejerforening at være med i ordningen. Bestyrelsen vil holde sig
orienteret om udviklingen og hvilke aftaler der bliver indgået og om det kan være af værdi for
Grundejerforeningen indgå senrere.
Gennemsigtighed og kontinuitet i bestyrelsarbejdet For at skabe større synlighed i arbejdet foreslår vi at
genindføre offentligt mødereferat, det gør det lettere for medlemmerne at følge med i arbejdet og måske få
lyst til at deltage, er der andet vi kan gøre? Det blev aftalt at alle møde referater skal offentligørelse på
Grundejerforeningshjemmeside. Der blev ikke taget yderligere beslutninger vedr. dette punkt.
Eventuelt Næste møde d. 19. april kl 18:00 ved søen.

