Referat af bestyrelsesmøde afholdt 30. januar 2018 hos Lars Kilhof
Tilstede var hele bestyrelsen undtagen Inger og Tine

De 2 referater fra 19/12-2017 og 10/01-2018 blev godkendt og lægges nu på
hjemmesiden.

Nyt fra formanden:
•

Vejsagen

Lars har kontaktet P. Hartwig angående Pancas-regningen, som bestyrelsen mener ikke
er rigtig.
Derfor sendes 2 tilsynsnotater, udbudsmaterialet, entreprisekontrakten og regningen fra
Pancas til advokat Allan Schouw Petersen til udredning af divergensen mellem det i
kontrakten stipulerede beløb stort 1.1 mio. kr. og den af Pancas fremsendte regning
lydende på 1.347.597,63 mio. dk.
Lars sender dette materiale pr. dags dato (01.02.2018) til advokaten, cc. Pancas og hele
bestyrelsen.

•

Alléen

På alléen på Engvej bliver der plantet buske til foråret, således som det er aftalt.
Dermed skulle denne sag være afsluttet.

•

Kassereren

Lars og Jeanet skriver under på kassekreditten, og det af revisoren godkendte regnskab
underskrives ligeledes af hele bestyrelsen.
Jeanet laver budget for næste år, som skal fremlægges på generalforsamlingen.

•

Årsberetningen 2017

Beretningen, indkaldelsen til generalforsamlingen, tilmeldingsbrevet til
generalforsamlingen samt regnskabet justeres og klargøres til kopiering.

Disse justeringer rundsendes til hele bestyrelsen til godkendelse inden trykningen, så de
er klar til uddeling fra Lars´s hus søndag d. 11. februar 2018.
Samme dag lægges hele materialet på hjemmesiden.

•

Hækkesagen

Jørgen har personligt kontaktet Klintegårdsvej 13 og 22.
Klintegårdsvej 13 har indvilliget i at flytte deres hæk indtil skel til efteråret.
De vil derfor i september måned få en reminder fra grundejerforeningen.
Klintegårdsvej 22 har indvilligeret i at klippe deres hæk, som dækker
klintegårdsvej/Ahornvej 10 cm ud fra stammerne.
Ligeledes blev det besluttet, at Gendrup skal armere dette hjørne.

•

Eventuel administrator

Det blev drøftet, om en administrator kunne være en løsning på det omfattende job som
kasserer.
En sådan administrator budgetteres til max. 30.000 kr.
Den nuværende kasserer føler sig overbebyrdet i kassererjobbet, men er villig til at
beholde jobbet med færre beføjelser.
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