Grundejerforeningen Skrillinge Øst.
Bestyrelsesmøde
Dato: 28/2-2019

Deltager:
Roger (formand)
Ulrik (Kasser)
Søren
Richard
Martin
Laila
Henrik

Fremmødt:
x
X
X
X
x
x

Afbud:

x
(Udtræder

1. Godkendelse af sidste referat.
•

Referat fra d. 13.12 -18 godkendt, Ingen bemærkninger.
Roger forespørger om det kunne være en mulighed at ændre
mødedag og tidspunkt. Dette kan vi ikke få til at gå op. Men
det aftales at møderne allerede nu bliver fast fordelt hen over
året.
Vi fastholder torsdag kl. 19.15 – stedet kommer til at gå på skift
ved medlemmerne. Se plan under punkt 6

2. Området.
Gartner: Der er kontraktudløb med gartner – det anmodes om
oplæg til ny 3-årig aftale med nuværende gartner. Der er en
forventning om ændringer, da området er blevet yderligere bebygget siden seneste kontrakt.
Der er aftalt at der fyldes nyt sand i legepladsens område - forventes udført når vejret er lidt bedre.
Der er generel tilfredshed med arbejdet som er udført.
Multibane: Der er afholdt møde og ændret på planen – der skal
kigges på forbehold og betingelser. Det er aftalt at gå videre
med Kompan´s tilbud.
Det aftales at der arrangeres et fællesmøde med bestyrelsen og
Kompan i nærmeste fremtid. Der er forslag om møde i uge 12
– Henrik kontakter Kompan og vender tilbage med mødeudspil
Hjertestarter: denne er modtaget. Roger aftaler med Albeca
Bolig omkring montering og strøm til denne

9. marts 2019

3. Økonomi
Status på konto: ca. 759.000 kr.
Der er taget kontakt til den ene administrator, af de to nybyggede lejligheder. Der er fremsendt opkrævning til dette selskab.
CVR: Der anmodes om Cvr nr. Dette giver god mening i forhold
til bank og til evt. søgning ved fonde ifm. Projekter.
Der er varslet minus rente fra banken – der indhentes tilbud fra
andre banker
Regnskab er godkendt, og klar til generalforsamlingen.
4. Beboere.
Ingen bemærkninger/kommentarer
5. Eventuelt.
Martin udtræder af bestyrelsen. Suppleant (Laila) indtræder ind
til generalforsamlingen, hvor der vælges nye medlemmer
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6. Møde
Generalforsamlingen er den 26.3.2019 kl 19. Det foregår i udskolingen på Hyllehøjskolen.

Årshjul i forhold til møder for det næste år.
2019/2020
Uge 6
April - Uge 15 - Torsdag den 11.4.2019 – afholdes ved Laila
Juni – Uge 24 – Torsdag den 13.6.2019 – afholdes ved Ulrik
Aug. – Uge 34 – Torsdag den 22.8.2019 – afholdes ved Søren
Okt. – Uge 44 – Torsdag den 31.10.2019 – afholdes ved Laila
Dec. – Uge 49 – Torsdag den 5.12.2019 – afholdes ude i byen
Februar – Uge 6 – Torsdag den 6.2.2020 – afholdes ved Ulrik
Generalforsamling altid i marts.
Mødetidspunkt er kl. 19.15
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