Referat af bestyrelsesmøde d. 21. februar 2019
Deltagere: Dorthe, Flemming, Karsten, Thomas og Berit
Referent: Berit
1. Godkendelse af dagsorden:
a. Godkendt.
2. Evaluering af Generalforsamling den 31. januar 2019:
a. Fremmøde til Generalforsamlingen: Generelt et bedre
fremmøde end tidligere. Der var også gode diskussioner i løbet
af mødet.
b. Grundejerforeningen Porskjærs medlemsmatrikler: En af
diskussionerne gik på, hvilke matrikler der hører med i
Grundejerforeningen Porskjær. Det har bestyrelsen efter
generalforsamlingen undersøgt ved at gennemgå tingbogen for
tingbogsoplysningerne på hvert enkelt grund i
Grundejerforeningen Porskjær. Alle grundene er tinglyst af 34 omgange, hvilket giver forskellig måder at beskrive, at de
pågældende grunde skal være med i en grundejerforening. De
forskellige beskrivelser er enten at ”alle grunde skal være med
i en Grundejerforening, som er omkranset af de tre veje
Porskjærvej, Grønnevej og Røddikvej” eller ”alle grunde har
pligt til at være med i en grundejerforening omkranset af de tre
veje”. Dette betyder samlet set, at der er i øjeblikket er to
husstande, der er med i grundejerforeningen Porskjær, som
ikke har pligt til at være med i en grundejerforening. Det er
Grønnevej 16 og Porskjærvej 46. Den eneste bolig på
Grønnevej, som har pligt til at være med i
Grundejerforeningen Porskjær er Grønnevej nummer 2. Det er
for øvrigt fra den matrikel, der oprindeligt udstykkede grunde
til Grundejerforeningen. Dette punkt vil blive gennemgået på
næste generalforsamling.
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c. Hyppighed af Containere: Der blev endvidere talt om, at
udgifter til containerne er en stor post i budgettet, når der
samtidigt skal spares op. Da det ikke var ikke et punkt på
dagsordenen for generalforsamlingen samt at det ville kræve
en vedtægtsændring, vil det blive taget op på næste
generalforsamling. Det blev derfor besluttet på dette
bestyrelsesmøde at nedbringe antallet af containere med én. I
år vil der også blive holdt øje med om containerne bliver fyldt
op, således at evt. halvtomme container kan spares væk næste
år.
Sti projekt:
a. Stierne bliver brugt som skolesti for de børn, der går på
Gyvlehøjskolen. Bestyrelsen vil undersøge om der er en pulje
ved Skanderborg kommune til skole stier.
b. En anden mulighed er, at Fjernvarme/Forsyning kan være med
til at finansiere stierne, hvis der inden for de næste fem år skal
laves noget, hvor Fjernvarme/ Forsyning skal grave op og
stierne dermed skal graves op. Der er fx en brønd på stien ved
Pilvænget.
c. Der vil på baggrund af ønske på generalforsamlingen blive
undersøgt muligheden for flisebelægning samt indhente tilbud
på flisebelægning til stierne.
Legepladsen:
a. Skanderborg kommune skal kontaktes og spørges ind til krav
om byggetilladelse samt krav til gyngestativ.
Planlægning af Fastelavn:
a. Der vil blive lavet en invitation til Fastelavnsfesten den 3.
marts og den vil blive husomdelt. Der vil blive sørget for
kaffe, saftevand, slik og fastelavnsboller. Fastelavnsfesten vil
blive afholdt på legepladsen. Dette vil være et forsøg, da det
de andre år har været afholdt indendørs.
Fastlægge dato for Legepladsdag:
a. Legepladsdag bliver den 25. maj.
b. Til legepladsdagen vil en af hovedopgaverne være at få rettet
de værste sten på stierne med sand og pladevibrator.
Containerplan datoer:
a. Planen vil blive lavet, bestilt og lagt op på fælles site inden
den 1. april.

8. Kassér:
a. Der er ingen, der har meldt sig som kassér. Det er en opgave,
der kræver, at det er en person, som kan have opgaven i mange
år. Det er ikke en opgave, der kan gå på skift hvert år eller
hvert andet år.
b. Eftersom ingen har meldt sig som kasser, så vil bestyrelsen
undersøge andre muligheder. Danske Bank
(Grundejerforeningens bank), Jutlander bank, Sparekassen
Kronjylland og professionelle administrationer vil blive
kontaktet for at undersøge muligheden og prisen for en ekstern
kassér.
9. Eventuelt:
a. Vedtægtsarbejdet kommer på som punkt på næste møde
eftersom der var en del punkter, der skulle gennemgås på dette
møde. Der vil blive undersøgt om der et sæt standard
formuleringer til vedtægter ved Skanderborg kommune eller
ved landsorganisation for Grundejerforeninger.
b. Næste møde bliver den 4. april kl. 1930.

