Referat af bestyrelsesmøde d. 11. april 2019
Deltagere: Dorthe, Karsten, Thomas og Berit
Afbud: Flemming
Referent: Berit
1. Godkendelse af dagsorden
a. Godkendt
2. Evaluering af Fastelavnsfest
a. Det var en dejlig eftermiddag med et stort fremmøde på ca. 50 pers.,
hvoraf 19 var børn og 31 var voksne. I 2020 bliver det gentaget at holde
arrangementet på legepladsen og om eftermiddagen.
3. Kassér
a. Der er blevet undersøgt om Danske Bank, Sparekassen Kronjylland og
Jutlander bank har en bogføringsservice, som Grundejerforeningen
kunne benytte sig af. Det var der ingen af de tre banker, der har.
Det er desuden blevet undersøgt, om der var administrationsservicer for
grundejerforeninger. Resultatet af søgningen var, at der primært var
administration til ejerforeningen eller lignende men ikke
grundejerforeninger.
Der blev dog fundet frem til tre muligheder:
- Den ene var Erlandsen Ejendomsadministration, som tager 1600, kr. inkl. moms per husstand/enhed pr. år.
- Den anden var LEA Ejendomspartner (i Kolding), som tager 350,- kr.
plus moms per husstand/enhed pr. år.
- Den sidste var et bogføringsfirma Jakob Demant, som ville lave alt
bogføring, opkrævning og regnskab for et samlet årligt beløb på
4800,- kr. plus moms – i alt 6000,- kr. pr. år.
Det blev besluttet, at takke ja til tilbuddet fra bogføringsfirmaet Jakob
Demant. Grundene dertil var:
o Ingen meldte sig som kassér på generalforsamlingen
o Opnå at overdrage ansvaret til et firma og derved ikke en person,
der hvert/ hvert andet år kan skiftes ud ved valg til bestyrelsen.
o Fremtidssikre bestyrelsen ved at tage en opgave ud af
bestyrelsen, som ingen pt. vil have. Det vil derfor forhåbentlig
fremadrettet være mere attraktivt at stille op til bestyrelsen.

o Sidst men ikke mindst vil det kun koste 7,50 kr. per husstand per
måned at få lavet al bogføring osv. af et firma.
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Berit kontakter Jakob Demant og får sat et møde i stand mellem Torkil,
Jakob og en fra bestyrelsen.
Legepladsen
a. Skanderborg kommune er blevet kontaktet vedr. regler i forbindelse med
renovering af legepladsen. Der er ikke kommet svar endnu.
Legepladsdag er den 25. maj
a. På legepladsdag er der indtil videre planer om at male klatrestativet,
skifte overlæggeren på gyngestativet samt rette de meste skæve/
nedsunkne sten/fliser på stierne. Der skal derfor købes maling og
en ”pind” til gyngestativet samt sand (hentes fra Låsby grusgrav – dette
står Karsten og Thomas for).
b. Der skal laves en indbydelse, som skal deles ud ca. 14 dage før
legepladsdagen.
Vedtægtsopdatering
a. Vil blive gennemgået på næste møde.
Der er dele af stierne, er i løbet af det tidlige forår blevet midlertidig udbedret.
Dette er sket i forbindelse med en skade på stierne ved et byggeprojekt. Det kan
derfor konkluderes, at der ikke er stabilgrus under stenene, da de ikke kan holde
til at større maskiner kører på dem.
Eventuelt
a. Der er pt. 3 huse til salg i grundejerforeningen.
Næste møde
a. Holdes på legepladsen den 13. maj kl. 1930.

