
Referat fra bestyrelsesmøde den 7. februar 2019, kl. 17.00 hos ES, Elmegården 32, Jyderup

Deltagere:
Lone Eriksen - LE 
Erik Schwartz - ES 
Henning Jensen - HJ
Kim Lindquist - KL
Jørgen Olsen - JO (deltog i sidste halvdel af mødet fra kl. 18.10)
Ole Nesbit - ON 

Ordstyrer og referent  til dette møde er ON1.

Godkendelse af referat fra 30.10.20182.
Referatet godkendt og arkiveret.

Budget opfølgning3.
Budget 2019 og årsregnskab gennemgået.  Til brug for 2019 indkaldelsen sender ES siderne som PDF til ON.

Opgaveliste - gennemgang - emner tilføjes løbende4.
Listen gennemgået og revideret.

Opfølgning på vejvedligeholdelse5.
Skrabning af vejene er planlagt til marts 2019, men vejret bestemmer hvornår det er muligt at udføre opgaven.

Opfølgning på Beskæringsopgaver ref. 20180056.
Området gennemgået d.d. - alt er udført tilfredsstillende - det er aftalt med Bjarne at enkelte småbuske fjernes ved lejlighed.

Beskæring Egemarken/Havnsø Parkvej - henv. fra Inge Correll/Erling Ringvei 10. oktober 20187.
26.12.2018 har vi modtaget en mail fra ovennævnte om, at vi skal se bort fra den tidligere henvendelse.

Mellemvænget168.
Affald på vejarealet - KL taler med ejeren om at få det fjernet - KL taler også med ejeren om vejbidrag.

Arne Petersensvej 29.
Vi har tidligere skrevet til ejeren om affald i rabatten. Affaldet er nu flyttet fra vejarealet.

Skolestien (3F)10.
Et væltet træ fra Mosevej 9 har spærret skolestien. Træet er blevet fjernet.

Mail ordning - bekræftelse af mailadresse11.
Der er sket en ændring ved oprettelse i vores mailordning. Fremover vil der blive sendt et bekræftelses link hvor brugeren skal acceptere at vi 
videresender mail til adressen. 

Ny ejer på Pilebakken 2 - der mangler meddelelse om ejerskifte12.
Kim kontakter tidligere ejer.

Stor bunke af grenafklip på det grønne fællesareal ud for Strandengen 213.
Der sendes brev til grundejeren om det er ham der har lagt det.

Køreplan for generalforsamling den 6. april 201914.
Herunder beretning, budget, regnskab, indkaldelse, stemmesedler og hvem gør hvad, adgangskontrol, hvem genopstiller -
revisorer og revisorsuppleant
Indkaldelsen udsendes 21. februar som almindelig post. Det er aftalt at der markeres mail på tjeklisten til adgangskontrollen.

Overdragelse af opgaver15.
Der er lagt en plan for overdragelse af opgaver til nye bestyrelsesmedlemmer.

Eventuelt16.

Næste møde17.
Efter generalforsamlingen  den 6. april med ny bestyrelse.

Mødet slut 19:25 
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