Referart bestyrelsesmøde torsdag den 09-03-2017
deltager Michael, Lars, Jan S, Jan B
fraværende Tanja, Klaus

Kort referart:
Bestyrelsesmøde afholdt på Krybily med bespisning.
Opfølgning fra sidste møde. Kommunen har ”glemt” at vi har overtaget arealerne, cykelsti projekt er i fuld
gang uden vi er informeret, opfølgning hos kommunen, med henblik på at få afsat hele arealet, udenfor
volden, til kommunen. Fremtidig Pasnings aftale med OK-nygaard drøftes. Den faste Udgift ønskes nedsat,
ved bla. halv klipning på nogle områder, samt evt. udlån af marken mod Arla til en bonde, mod han klipper
det. Der kommer alt andet lige fremtidige små projekter i området, som ekstra ordinære tiltag. udkast til
aftale indhentes, havde muligheden for hegn om marken undersøgt, men dyrt og ikke rentabel. Ide katelog
fra kommunen drøftes, god tanke, men nok svær at føre noget af det ud i livet, uden ekstra omkostning og
arbejde for foreningen, og det er det stik modsatte vi søger? Opfølgning på kontakten ved
kommunen/skolen vedr. om noget af det kan bruges alligevel, til foreningens fordel.
Endeligt Skøde af fællesareal ved Engelundsvej er afsluttet. Arbejdsweekend ønskes evt. forsøges den 0605, måske drøftes på ordinær generalforsamling, om man hellere vil betale mere i kontingent, da der stort
set ingen møder op, udover bestyrelsen selv. Den stramme Snerydningskurs opretholdes. Fortælles på
Generalforsamlingen. Sankt Hans 23-06 holdes selvfølgelig igen, evt. gøres der mere ud af det, hoppeborg
ect.? ”Hønsefarmen” på Adelvej rydder op, brevet virker. Måske Arne NBV 3 skal have brev om at han skal
få ryddet op på græsset mod fakta, for nedklipningen af hans træer. Opfølgning på itu gadelygter, kan
meldes på kommunes hjemmeside. Er allerede gjort, så må vi se om der sker noget? Bumme ved stier skal
snarest tilses, om nogle skal renoveres, følges op. Regnskab 2016 viste beskedent overskud som forventet
(kr. X ,- ) Saldo stadig ca. kr. X ,- Budget 2017 komme umiddelbart til at ligne 2016 tal. Bestyrelsen
anbefaler uændret kontingent for 2017, evt. mindre stigning?
Lidt planlægning af ordinær GF, flere bestyrelsesmedlemmer ønsker vist at fratræde´´ Man må gerne blive
lidt længere, ifølge § 12, så gives der Spangsberg flødeboller næste gang ;-)
Der tilstræbes at holde ordinær GF torsdag den 06. april,

