
 

 
Referat af bestyrelsesmøde d. 18. april 2018 
 

Deltagere: Dorthe, Berit, Torkil og Karsten 

Afbud: Flemming 

Referent: Berit 

 

1. Træ ved legepladsen og fællesområdet skal fældes. Torkil har modtaget tilbud 

på træfældning. Det koster 1200,- kr. per time og træet vil max tage en time at 

fælde. Torkil bestiller træfældning i ugen op til Legepladsdagen (uge 21) , så 

træet kan blive fjernet på den fælles arbejdsdag. 

 

2. Legepladsdag bliver søndag den 27. maj fra kl. 10.00 - 14.00. Alle bedes tage 

deres egne haveredskaber med. Der vil også være fælles frokost med grillpølser 

og brød samt lidt til ganen (dette køber bestyrelsen). Det er på legepladsen og 

fællesområdet, at følgende opgaver skal laves:  

a. Stikke kanter af på stier 

b. Fjerne træ fra træfældning 

c. Male legeplads og fodboldmålene (maling og pensler køber bestyrelsen) 

d. Sætte nye net op på fodboldmålene (disse bestiller bestyrelsen) 

e. Rydde op og luge ukrudt i bed. 

 

Der vil blive printet en invitation til Legepladsdag, som vil blive delt rundt til 

alle husstande (dette gør bestyrelsen). 

 

3. Stierne på fællesområdet trænger til at blive forbedret. Bestyrelsen går i gang 

med at lave et forslag til en fremtidig plan på næste bestyrelsesmøde (tilbud, 

handlingsplan og opsparing).  

 

4. Containerplanen er ved en fejl ikke blevet lagt op på hjemmesiden. Det vil blive 

gjort med det samme. Torkil har bestilt container. 

 

5. På de næstkommende møder vil bestyrelsen kigge de gamle mapper igennem 

ved at gennemgå og sortere de papirer, der er blevet gemt for 

Grundejerforeningen Porskjær gennem flere år. 

 

6. Eventuelt 

a. Det blev drøftet at give byens ejedomsmæglere besked om sørge for at 

give nye købere korrekt kontakt til Grundejerforeningen Porskjær, da 

nye købere oftest får besked om indbetaling ved at den tidligere ejer 

bliver opkrævet beløb. Dette vil blive besluttet på næste møde. 



 

b. Forslag til generalforsamling om, at grundejerne betaler et beløb for ikke 

at deltage på Legepladsdag.  

 

7. Næste møde er: 24.05.2018 kl. 19. 

 

 


