Referat fra bestyrelsesmøde den 24. februar 2018

GRUNDEJERFORENINGEN SKELLET

Deltog: Trine Mortensen, Kimmie Fasberg, Palle Kjær, Peter Thorn,
Afbud: Karl Jessing, Matt Peschcke-Koedt,
Douglas Dunbar kommer til mødet kl. 10:00 han meddeler, at han udtræder af bestyrelsen med øjeblikkelig
virkning. Kimmie Fasberg ønsker at fortsætte som suppleant, Trine indtræder i bestyrelsen som ordinært
medlem.
Bestyrelsen konstituerer sig med Trine som formand for grundejerforeningen.
Dagsorden
1.

Referat.

Godkendelse af referatet af bestyrelsesmødet den 28. oktober 2017.
Referat fra sidst er godkendt.
2.

Hjemmesiden.
Trine opdaterer hjemmesiden med Nabohjælp, korrekte kort over området samt diverse andre mangler.
Trine hyrer en ekstern person der kan hjælpe med at oprette en side hvor medlemmer løbende kan ændre
mobil og mailadresser således at bestyrelsen i fremtiden kan sende elektronisk post.
Trine er ansvarlig for løbende at opdaterer hjemmesiden.
3.

Status for Facebook v. Trine.

Det kører som forventet, der kommer løbende nye “likes” på siden.
Trine er ansvarlig for løbende at opdaterer FB.
Status for Nabohjælp v. Trine.
Trine lægger link på hjemmesiden og FB.
Palle har undersøgt at vi godt på sætte skilte op på vores veje.
4.

5.

Status for hjertestarter v. Trine.

Trine har ansøgt Trygfonden, der kommer svar i april/maj.
6.

Tilretning af ordensreglerne.

Ordensreglerne er opdateret og ligger på hjemmesiden.
7. Nyhedsbrev.
Bestyrelsen har tidligere besluttet, at der op til påske skal runddeles et nyhedsbrev til medlemmernes
postkasse. Brevet skal informere om bestyrelsens arbejde herunder hjemmesiden, Facebook, Nabohjælp,
hjertestarter m.v.
Trine laver forslag til nyhedsbrev og rundsender til bestyrelsen.
Trine kan kopiere.
Trine, Palle og Peter runddeler i påsken.

8. Skræntfodssikringen.
I mødet den 28. oktober 2017 besluttede bestyrelsen, at Matt og Palle skulle indhente et tilbud mht.
fremtidssikring af skræntfoden fra et andet firma end Zøllner.
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Punktet er udsat til næste møde.

9. Strandgrund & trappe.
Arbejdsdag 29. marts 2018 kl. 10:00-12:00 - vi mødes på fællesgrunden.
10. Vejene.
Tilrettelæggelse af den årlige gennemgang af vejene.
Palle og Peter lavet en update på vejene til næste bestyrelsesmøde.

11. Tilrettelæggelse af GF2018.
Der henvises til vedlagte forslag til arbejdsplan.
Indkaldelse inkl. bilag skal udsendes inden udgangen af uge 20.
Bestyrelsens egne forslag sende med indkaldelsen.
Se opdateret master for GF 2018.

12. Påvirkning af EL- nettet.
Drøftelse af (mail)henvendelsen af 17. januar 2018 fra Jørgen Godfred-Hansen, Skovkanten 14.

Punktet er drøftet af bestyrelsen der ikke har yderligere kommentarer i forhold til det svar Karl Jessing har
sendt til Jørgen Godfred-Hansen
13. Bestyrelsens kommunikation og fremtiden for dette v. Trine
Bestyrelsen er enige om at vi er forpligtet til at besvare hinanden når der rundsendes mail.
Der udarbejdes efter hvert bestyrelsen en status på med de aftaler der indgået.
14. Næste møde
I påsken 2018
15. Eventuelt.
Peter fremlægger forslag til budget 2018 som bestyrelsen godkender.
Referent: Trine Mortensen
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