REFERAT FRA BESTYRELSESMØDET AFHOLDT D. 7/4 2009 I KULTURHUSET.

1) KONSTITUERING AF BESTYRELSEN EFTER GENRALFORSAMLINGEN.
Der er ingen ændringer i Bestyrelsen idet at alle fortsætter på de poster man havde før.
2) NY HJEMMESIDE OG BETALING FOR DENNE.
Da man ønsker i bestyrelsen at der bliver mere åbenhed omkring vores arbejde er det besluttet at få en
moderne hjemmeside op og køre.
Peter laver et udkast og senere en ny hjemmeside for dette arbejde bliver han honoreret med et
afgiftsfrit år i antenneforeningen J.U hjælper til med arbejdet i fællesskab bestyrelsen får et udkast
måske omkring uge 24 i år så vi kan se hvordan arbejdet går.
Bestyrelsen ønsker en moderne men enkel hjemmeside hvorpå der er navigering via faneblade der vil
på hjemmesiden blive forsøgt at oprette et debatforum hvor medlemmerne mod tilmelding (gratis) kan
hjælpe hinanden med råd og vejledning.
3) POSTAFTALE
Vores postaftale stod for fornyelse men da der ikke er forventning om større mængder afsendt post har
bestyrelsen valgt ikke at forny den det kan gøres hvis/når der igen er behov for dette.
4) GRUNDEJERFORENINGENS VERSERENDE SAGER.
Den omdiskuterede sag om opkrævning af moms på gældsafvikling henlægges da der ikke er noget at
komme efter der har været afholdt møde med Forsyningen hvor det fremgik at der ikke var noget at
komme efter vedrørende opkrævning. På fremtidige regninger vil ordet gældsafvikling blive ændret.

Vedrørende lys på stien mellem L. Kr. Larsensvej og Bondemosen :
Kommunen skal spare så det ser ikke ud til at det kan blive i 2009 men der er dog intet endeligt endnu.
Parkering af lastbiler på villavejene:
Der er flere steder rundt i byen hvor der (ulovligt) er parkeret lastbiler men som det kom frem på
mødet er det reelt ikke en sag for Grundejerforeningen derimod er det en sag for Politiet.
Svineri på Granvej:
Efter nedskæring af træer på Granvej er der et enormt svineri Jørgen tager fat i sagen ved at kontakte
kommunen der er ligeledes kommet meget mere støj fra landevejen efter beskæringen.
5) TILSLUTNING AF GL. VESTERGAARD:

Der bliver lavet 12 lejligheder på området det vil koste i omegnen af ca. 80,000 kr. for at trække
signalet fra Granvej og så skyde det under vejen prisen bliver ca. 8,000,- kr. pr lejemål for
tilslutningen i dette område.
6) EVT
Det har vist sig at efter omlægningen til Yousee´s kanalpakker har kun mellem 12 og 15 medlemmer
fået leveret forkert pakke dette er meget flot idet det cirka svarer til 1 %.
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