Referat af bestyrelsesmøde i

Grundejerforeningen Rørsøvang
Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 19:30 i Multihallen (Café Grundtvig)
Til stede:
Mogens Christiansen
Anders Oxholm
Peter Persson
Niels Alstrup
Fraværende:
Jesper Egund
Afbud:
Jørgen Wolff

Dagsorden
1
2
3
4
5
6

Opfølgning på sidste møde
Økonomi
Aktiviteter i foråret (det grønne område)
Fastelavn
Dato for generalforsamling
Eventuelt

Ad 1: Opfølgning fra sidste møde
Der er tilsyneladende ikke planlagt noget nyt møde mellem kommunen og fællesudvalget af
grundejerforeninger.
Snerydningen kom lidt sent i gang, men er nu foretaget tilfredsstillende.

Ad 2: Økonomi
Anders gennemgik regnskabet. Vi mangler endnu at modtage regning for græsslåning. Hvis der
tages højde for dette forventes regnskabet at gå i nul eller udvise et lille underskud i dette
regnskabsår.
Grundejerforeningen har pt. en kassebeholdning på omkring 200.000 kr. samt 85.000 kr. i
Vejfonden.
Der er en enkel restance på kontingentindbetalinger. Anders følger op på denne.
Der skal afsættes penge på næste regnskabsårs budget til et nyt tag på redskabsskuret (57.000
kr.?).

Ad 3: Aktiviteter i foråret
Primo april:
1
2

Undersøgelse af rørføring mellem søerne. Vi skal have afgjort om der er alvorlig skabe på
røret samt hvor præcis rørføringen er (under fortorvet eller gennem haverne).
Redningsstige. Jesper mindes om , at han tidligere har tilbudt at fremskaffe/fremstille en ny
redningsstige.

Efter ynglesæsonen (dvs. efter Skt. Hans):
1
2

Trimning af kantbevoksning omkring søen.
Sivbeskæring ud mod den grønne plæne.

Ad 4: Fastelavn
Et hurtigt telefonopkald under mødet afslørede at fastelavnsudvalget er i fuld gang med at arrangere
det traditionelle arrangement søndag den 2. marts kl. 10.30.

Ad 5: Dato for generalforsamling
Generalforsamling afholden tirsdag den 6. maj 2014 kl. 19.30. Niels annoncerer datoen på
hjemmesiden og på Facebook. Indkaldelse udsendes i ugen før Påske. Regnskab og budget
lægges på hjemmesiden til selvbetjeningsdownload.

Ad 6: Eventuelt
Niels kontakter Naja vedrørende processen omkring navngivning af søen.
Næste bestyrelsesmøde den 8. april kl. 19.30

