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Referat
Emne

Beskrivelse

Opfølgning fra
sidste møde

Bom:
Er kommet op.
Stierne:
Mandag den 14. juni kommer der en rådgiver fra kommunen,
som Jan mødes med. Der tages en snak om stiernes tilstand
samt fortovene.
De grønne områder:
Merete har kontaktet Schultz, som har meldt tilbage på nogle
gamle tilbud fra 2019. Merete kontakter dem igen for at forsøge
at få et møde, hvor vi kigger på områderne. Nogle steder
trænger det til beskæring – dette bedes der om pris på.

Opgaveansvarlig

Deadli
ne

Jan

Merete

Bank:
Der har været udfordringer med kontakten til rådgiveren i
banken. Der er kommet et link hvor vi kan uploade billede af
kørekort og sygesikring – Merete har videresendt Søren og
Jørgen.

Generalforsam
ling

Legepladserne:
Jørgen tager kontakt til Mand&Bil for at få iværksat renovering af
legepladserne.

Jørgen

Tjek op med hallen om datoen og hvor mødelokalet ligger
Projektor
Powerpoint udkast
Budget + simulering

Jørgen
Carsten
Carsten
Carsten/Jan
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Opdaterer dagsordenen med indkomne forslag, samt
undersøger periode for bestyrelsesmedlemmer

Merete

Søren foreslås som dirigent.
Merete foreslås som referent.
Indkomne forslag:
1. Brugen af de grønneområder, herunder evt etablering af
beachvolley bane, petanque bane, fodboldbane, trampolin
etc.
2. Foreningens holdning og stillingtagen til Danmarks vildeste
kommune. Vil vi og givet fald hvordan kan vi bidrage med
flere vilde områder. Herunder invitere rette person fra
kommunen, som kunne være behjælpelig med yderligere
information, jvf forrige udgave af Taulov nyt
3. Legetårnet på legepladsen på Finsensvej trænger til
renovering.
Forslag om udvidelse af legepladsen på Finsensvej (evt
babygynge/sansegynge, vippedyr, vippe)
Forslag om indkøb af fodboldmål til grønt område på
Finsensvej
4. Stierne i området
Forslagsgivere skal opfordres til at deltage i generalforsamlingen
for at fremlægge punkterne. Merete tager kontakt til dem.

Merete

Punkter til eventuelt:
1. Hastighed i området
2. Renholdelse af området
Skt. Hans

Opslag på hjemmesiden og Facebook. Bestyrelsen arrangerer
ikke noget til skt. Hans men andre må gerne lave noget – blot
skal brandsikkerheden overholdes så der er én som skal melde
sig som ansvarlig for arrangementet via
info@professorkvarteret.dk, så vi i bestyrelsen ved det.

Evt.

Bestyrelsen drøftede mere struktur på bestyrelsesmøderne med
dagsorden og eventuel inddeling i ansvarsområder.
Når bestyrelsen mødes efter generalforsamling aftales dette
nærmere

Merete

Side 2 af 2

