Den overordnede grundejerforening for Kragehave Vest

Referat af bestyrelsesmøde i Den overordnede grundejerforening for
Kragehave Vest.
Tidspunkt: 14-02-2019 kl. 20:30
Mødested: Bo Hatting, Salvievej 23, 2630 Taastrup
Til stede: Annette Hansen, Bo Hatting, Jan Hansen
Afbud: Karsten Kejlhof, Hans Otto Sørensen
Referent: Jan Hansen

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Opfølgning mødereferat fra bestyrelsesmødet 27-09-2018.
Siden sidst (formanden)
Status økonomi (kasserer)
Status grønne områder (Bo/Annette)
Indkomne forslag (ingen)
I henhold til forretningsorden
• Evaluering af 2018.
• Udkast regnskab 2018 (kasserer)
• Regnskab til revision
• Udkast budget, inkl. Kontingentbeløb (kasserer)
• Planlægning generalforsamling
7. Eventuelt
8. Næste møde

Ad 1: Opfølgning referat
Aktiviteterne på det grønne område er i fuld sving. Jon er fraflyttet og Bo har overtaget formandsposten.

Ad 2: Siden sidst (formanden)
Ingen bemærkninger.

Ad 3: Status økonomi (kasserer)
Fremsendt regnskab fra kasserer viser en kassebeholdning pr. 31/12-2018 på 101.931,14 og et resultat for
2018 på i alt 17.925,85. Bestyrelsen vurderer, at budget for 2020 kommer til at ligge på samme niveau som
2019.

Ad 4: Status grønne områder (Bo/Annette)
Hjørner er rettet til, så det er lettere at orientere sig ved udkørsel fra sidevejene til Frøgård Alle.
Plantebælterne er blevet udtyndet, og så meget som muligt et blevet anvendt som flis til bunddække. Det
anbefales at overfladebehandle stubbene for at forhindre genvækst. Der skal indhentes tilbud på grus til de
stier der trænger.

Ad 5: Indkomne forslag
Ingen indkomne forslag
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Ad 6: I henhold til forretningsorden
Evaluering af 2018
Foreningens andet år er forløbet uden de store problemer. Leverandøren af grønt vedligehold leverer
fortsat en fornuftig ydelse.

Udkast regnskab 2018/Regnskab til revision (kasserer)
Kasserer har udarbejdet et udkast til regnskab, der sendes til foreningens revisor, Jørgen Jensen, Frøvænget
26.

Udkast budget, inkl. kontingentbeløb (kasserer)
Det vedtagne budget for 2019 er baseret på omkostninger til grønt vedligehold på ca. 134.000. Vi forventer
at niveauet for 2020 kommer til at ligger på ca. dette beløb, hvorfor budgetudkastet til generalforsamlingen
vil være baseret på en enhedspris på ca. 533 kr., svarende til 2019.
Planlægning generalforsamling
Tidspunkt: fastsættes til torsdag d. 9. maj kl. 19:30. Bo har reserveret lokale, kantinen på Charlotteskolen,
Charlottegårdsvej 1, 2640 Hedehusene.
Gennemførsel: Bo sørger for dirrigent. Annette sørger for passende indkøb af forplejning.
Valg til bestyrelse og øvrige poster: bestyrelsesmedlemmer Jan og Karsten er på valg,
bestyrelsesmedlemmer Annette og Bo er ikke på valg.
Suppleanter Hans Otto Sørensen og Torben Ryhding er på valg.
Revisor Jørgen Jensen og revisorsuppleant Türkan Celim er ligeledes på valg.
Givet formandens fraflytning er Hans Otto Sørensen indtrådt som midlertidigt bestyrelsesmedlem, mens Bo
Hatting har ageret som fungerende formand. På generalforsamlingen skal der således vælges en ny
formand – bestyrelsen anbefaler Bo Hatting, der er villig til at modtage valg, hvilket vil afstedkomme et
behov for ekstraordinært at vælge et ekstra bestyrelsesmedlem i Bo’s sted for en 1-årig periode.
Indkaldelse og bilag: Jan sammenfatter indkaldelse senest 8 uger før, dvs. senest onsdag d. 13 marts.

Ad 7: Eventuelt
Flere grundejerforeninger er blevet kontaktet vedr. det mulige byggeri af Ring 5. Den overordende
grundejerforening har ikke mandat til at gå ind i sagen, det må de enkelte grundejerforeninger selv vurdere
og eventuelt behandle.

Ad 8: Næste møde
Næste møde er det konstituerende møde umiddelbart efter generalforsamlingen 9. maj 2019.
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