Referat fra bestyrelsesmøde den 19. september 2019
Grundejerforeningen Professorkvarteret

Fremmødte: Michael, Jørgen, Claus, Carsten og Merete
Afbud fra: Søren og Jan
Ansættelse af pensionist eller lign
Vi vil stadig arbejde på at ansætte en pensionist eller lignende til at hjælpe med forefaldende arbejde. Så vidt
det er undersøgt dækker vores forsikring også en ansat.
Merete udarbejder udkast til opslag som sendes rundt til godkendelse.
Følgende skal tænkes ind i opslaget:
Ca. 10 timer i ugen fordelt over 30-40 uger om året
Indholdet i stillingen aftales i samarbejde med bestyrelsen, og aflønning sker efter hvilke opgaver der aftales
Forefaldende opgaver kunne f.eks. være
- Beskæring af levende krat/hegn
- Vedligeholdelse af legepladser samt borde/bænke sæt
- Vedligeholdelse af grønne arealer, dog uden græsslåning
Spørgsmål og kontakt kan ske til Michael Jørgensen, mmj@sdkgroup@com, 21242895
Lucinaborg
Henvendelse om der kan sættes skraldespande op omkring Lucinaborg.
Vi afventer om det evt. kan blive en opgave som kan varetages af den person vi får ansat. Tages op senere.
Forberedelse til generalforsamlingen
Til generalforsamlingen i 2020 vil det være en god ide at vi er på forkant med hvilke større investeringer vi
ser der kommer, så medlemmerne kan se hvad vores opsparing er til.
Vi aftalte at indhente forskellige tilbud så vi har et overblik over kommende udgifter:
-

Fjernelse af træer ved søen samt evt. klargøring af den anden sø på Engelundsvej (Jørgen
undersøger)
Vedligeholdelse af stier (Michael undersøger)
Nyt legetårn (Carsten undersøger)
Evt. beplantning mod boldbanerne (Jørgen og Merete undersøger)
Snerydning (vi ser på hvad der har været afsat andre år)
Må vi plante træer ud mod Adelvej samt ud mod Arla (Merete undersøger)
Støjmåling (Merete undersøger)

Arbejdsdage
Vi holder ikke arbejdsdag her i efteråret, men vil bibeholde den vi har før Skt. Hans – måske datoen skal
rykkes til engang i maj. Hvis vi får ansat en mand burde vi også kunne nøjes med den i maj.
Kommende opslag på hjemmeside og Facebook
Hastigheden opleves højere efter vi hår fået hajtænder op. Merete sørger for at gøre opmærksom på at vi skal
sænke farten.

Vi nærmer os efterår/vinter og derfor vil det være en god ide med opslag om hvad en grundejers
forpligtigelser er f.eks. renholdelse af fortove både for ukrudt og sne/is. Merete laver opslag.

