Referat af Bestyrelsesmøde tirsdag d. 10. maj kl. 19.30 hos Camilla.
Tilstede: Camilla, Nina, Mogens, Erik, Charlotte, Niels.
1. Referent
// Niels
2. Helhedsplan.
// Til generalforsamlingen forelægger bestyrelsen en helhedsplan i en revideret form,
som indeholder de elementer som bestyrelsen finder rigtig, og som vi søger tilslutning til.
// Vi forventer ikke at vi fra den ene dag til den anden vil kunne implementere
helhedsplanen komplet. Derfor fremligger vi en prioriteret liste af initiativer, som
bestyrelsen ønsker vi skal starte med for at bringe os frem mod opfyldelse af
helhedsplanen, og som kræver ekstraordinære udgifter. Øvrige ændringer holdes
indenfor det ordinære driftsbudget.
// Konkret ønsker vi for nuværende tilbud på fældning af store træer jvf forslag fra GF
2020, samt investering løgplanen.
3. Affaldssortering
// Til generalforsamlingen indstiller bestyrelsen en individuel løsning til affaldssortering.
Det vil kræve at hver enkel matrikel, når affaldssorteringen er implementeret fuldt ud,
skal have 4 skraldespande med plads til 10 fraktioner, som erstatter de nuværende
skraldespande. Vi søger efter generalforsamlingen muligt input fra en fagperson med
hensyn til individuel placering og løsning ud fra hustype.
Ovenstående skal ses i forhold flg betragtninger:
- En fællesordning vil kræve ukendte, men omfangsrige etableringsomkostninger, idet vi i
vores bebyggelse jvf kommunens afstandskrav skal have 5 decentrale affaldsøer.
- Der vil være løbende driftsomkostninger i forbindelse med en fællesordning i form af
bl.a. oprydning rengøring, vand og lys.
- Vi tror ikke på tilstrækkelig tilslutning på 2/3 flertal til løsningen med en fællesordning,
jvf foreningens §7.
- Der vil for enkelte matrikler foreventeligt være væsentlige ulemper forbundet med en
fællesordning.
4. Økonomi
Ingen bemærkninger udover at vi ikke længere har en husstand i restance. :-)
5. Sommerfest
Der er pt 2 personer i festudvalget efter fraflytning. Interesserede bedes melde sig
straks.

// Vi afholder kun sommerfest, hvis flere medlemmer melder sig til at hjælpe til ved
arrangementet.
6. Eventuelt
- Vi arbejder hen mod afholdelse af generalforsamling medio september.
Næste møde den 24/8 kl 19:30 hos Charlotte.

