Grundejerforeningen Rørsøvang.
Bestyrelsesmøde den13. Juni, 2017
Tilstede:
• Niels Alstrup (formand)
• Anders Oxholm (kasserer)
• Pia Elsvor
• Jesper Nørholt
• Mogens Søgaard Christiansen
Afbud:
• Peter Persson
• Jørgen Wolff
Dagsorden
1. Opfølgning på generalforsamlingen
2. Sankt Hans (bål, fakler, heks,…?)
3. Plan for udarbejdelse af forslag til ”fiskedæk”
4. Kommunikation i bestyrelsen (har vi brug for en hurtigere kommunikationskanal
mellem møderne?)
5. Næste møde(r)
AD 1. Opfølgning på generalforsamlingen
Det blev på generalforsamlingen besluttet at vi ændre teksten i ordensreglementet i
afsnittet ”Brug af havemaskiner” fra Lørdage til kl 15:00 til Lørdage til kl 17:00 samt fra
Søn- og helligdage til kl 15:00 til Søn- og helligdage til kl 17:00
Niels retter ”Reglement for Grundejerforeningens medlemmer” til og ligger det tilrettet
dokument på hjemmesiden.
AD2. Sankt Hans (bål, fakler, heks,…?)
Jørgen har arrangeret bålet sammen med kommunen
Anders indkøber fakler og maske til heksen
Anders printer invitationer og omdeler til grundejerforeningens medlemmer
Pia laver en heks (Anders kommer med masken) Heksen sætter vi på bålet på aftenen.
Mogens spørg Lars om han kommer med gitaren.
AD 3. Plan for udarbejdelse af forslag til ”fiskedæk”
På generalforsamling fik bestyrelsen mandat til at udarbejde et udkast til et fiskedække
ved søen. Niels forslog at bestyrelsen kom i gang med arbejdet, så der kunne komme
noget gennemarbejdet materiale på generalforsamlingen næste.
Det blev besluttet at et af bestyrelsesmøderne efter sommeren, skulle dedikeres til at
diskuterer dette punkt. Bestyrelsen skulle bl.a. se på mulighederne gennem kommunen
(hvad der er muligt/lovligt), se på placeringen, lave tegninger/skitser, mm.
(Bestyrelsen kan også finde inspiration til hvordan det evt. kan se ud i spejderhytten ved
Sjølsøskolen)
Formanden sætter punktet på til et af de kommende møder.
Ad 4. Kommunikation i bestyrelsen (har vi brug for en hurtigere
kommunikationskanal mellem møderne?)
Nogle gange er det nødvendigt at bestyrelsesmedlemmerne kan få fat i hinanden uden
for møderne. Der har været tilfælde hvor mail’en har vist sig ikke at være den
nemmest/hurtigste måde at komme frem til en løsning. Primært pga. manglende
respons. Niels ville hører om det var nødvendig at forsøge sig med en anden
kommunikationsform (eg apps). Det blev besluttet at vi fastholder mail som
kommunikationsform, dog skærper overfor bestyrelsesmedlemmerne at man gerne må
bekræfte at man har læst mail samt holdning til emnet.

Ad 5 Næste møde(r)
Tirsdag d. 22. august 2017 på Cafe Grundtvig

