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Beskrivelse

Drøftelse og
evaluering af
generalforsamling
samt referat

Brian og arbejdsgruppen manglede opbakning fra
bestyrelsen.
I sådanne situationer er det svært når bestyrelsen på
nogle områder skal forholde sig neutrale. Det er en
læring til en anden gang.

Opgaveansvarlig

Deadline

Ordstyrer skal være rigtig skarp og ikke en fra
bestyrelsen. Vi ser hvad der kommer af punkter til næste
generalforsamling i forhold til om vi skal ud og finde en
ordstyrer.
Vi skal i bestyrelsen være skarpe på
afstemningsreglerne i vedtægterne. Vi skal have
præciceret vedtægterne til næste generalforsamling.
Opfølgning fra sidste
møde

Vedligeholdelse af fortove
Mangler at sende brev rundt – det kan evt. gøres
sammen med referatet fra generalforsamlingen.

Merete

Vedligeholdelsesreglement, der kan skrives ud til alle
om en grundejers pligt til renholdelse.
Popler
Vi mangler at få gjort noget ved rødderne – Det er bestilt
ved Schultz, og de gør noget når det passer ind.
Schultz har været forbi og ordne.
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Punkter fra Brian

Der er igen rykket for hegnet mellem Engelundsvej og
Finsensvej.
Dræn af grønt område ned mod Finsensvej 50, 52 og 54
Kommunen giver tilladelsen hvis der skal etableres
dræn. Punktet har været vendt før med tilbagemelding
fra kommunen, hvor det ikke er grundejerforeningens
pligt.
Oprensning af sø mod Kolding Landevej
På baggrund af beslutningen fra generalforsamlingen
om at det har et sikkerhedsmæssigt aspekt, så
igangsættes en oprensning.
Der er i forvejen et tilbud fra grøn arbejdsgruppe, men
det vil være godt at få et tilbud mere.
Hegn omkring sø Niels Bohrs Vej
Brian: Vil det være en ide at opsætte hegn omkring
søerne?
Jørgen: Det blev i tidernes morgen frarådet fra
kommunen fordi det måske netop ville opfordre børn til
at ville klatre over.

Punkter fra Jan

Indsamling af affald i området inkl remisser og hegn
Vi vil prøve at lave en arbejdsdag hvor vi sørger for
pølser mv. Hvis ikke der er nogen som henvender sig så
finder bestyrelsen en måde at betale nogle til at gøre
det.

Carsten

25/5

Reparation/eftersyn af legepladser
Vi skal have eftersyn først og så sætter vi efterfølgende
reparation igang
Kasper kan godt tage opgaven når Carsten har
overdraget korrespondance mv.

Carsten

25/5

Ændring af Schultz navn og kontakt
Jan: Har rykket Schultz flere gange i forhold til tilbud på
hegn, og der sker ikke rigtig noget.

Jan

Kasper

Skal vi prøve at finde nogle andre i stedet for Schultz?
Er der én som vil være primær kontaktperson til dem?
Kasper vil gerne tage opgaven, når der er lavet tilbud og
vi ved hvad der skal ske fremadrettet.
Merete: Kan vi evt. få lavet en oversigt over området, så
det bliver nemmere for alle i bestyrelsen at kunne tage
opgaven.
Spar Nord

Carsten
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Blot orientering om at de hæver deres gebyrer.
Carsten kunne godt tænke sig at sammenligne gebyrer.
Arbejdet det næste år

Arbejdsområder og ansvar
Carsten har kontakten til kommunen
Kasper har kontakten mht. legepladser og fremadrettet
kontakten til Schultz, når der foreligger en ny aftale
Vedtægter
Kasper vil gerne kigge på vedtægterne

Diverse

Carsten

Inden
næste
bestyrelses
møde

Kasper

Hastighed
Bestyrelsen vil gerne arbejde på en aftale med
kommunen i form af hastighedsskilte eller legende børn
skilte. Carsten har kigget på Loddet i Skærbæk hvor der
er skilte og ingen vejbumb.
Carsten arbejder videre med det sammen med Jakob og
evt. Jørgen.

Carsten

PBS betaling af kontingent
Carsten undersøger mulighederne, og om vi kan det?

Carsten

Omdeling af referat og kontingentopkrævning
Jan siger at der laves kontingentopkrævning til omdeling
i weekenden.
Referat fra generalforsamling skal omdeles inden den
3/6.

Merete

Skt. Hans
Skal vi lave et opslag på facebook og se om der er
nogen som vil stå for noget.

Merete

Henvendelse omkring referat
Der har været en henvendelse om at få referatet fra
generalforsamlingen i Taubæk Nyt.
Det mener bestyrelsen ikke vi skal

Jan

23/5

Udtrædelse af bestyrelsen
Brian har valgt at træde ud af bestyrelsen
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