Den overordnede grundejerforening for Kragehave Vest

Referat af bestyrelsesmøde i Den overordnede grundejerforening for
Kragehave Vest.
Tidspunkt: 24-09-2019 kl. 20:30
Mødested: Annette Hansen, Løvefodvej 19, 2630 Taastrup
Til stede: Jan Hansen, Annette Hansen, Bo Hatting, Karsten Kejlhof
Afbud: Debbie Nielsen
Referent: Jan Hansen

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Opfølgning mødereferat fra bestyrelsesmødet 16-05-2019.
Siden sidst (formanden)
Status økonomi (kasserer)
I henhold til forretningsorden
• Evaluering af leverandør.
• Revidering af vedligeholdelsesplaner. / Fremlæggelse af plan – Bo.
• Revurdering af budget/udkast til næste budget
Hjemmeside – er der behov for ændringer/tilføjelser
Infoskrivelse til medlemmer – er der emner/behov.
Eventuelt
Næste møde

Ad 1: Opfølgning referat
Intet væsentligt at opfølge på

Ad 2: Siden sidst (formanden)
Intet væsentligt nyt.

Ad 3: Status økonomi (kasserer)
Alle kontingentbetalinger er indkommet.
Kassebeholdning d.d.124.546,79 – budgettet holder fint indtil videre, med en forventet slutsaldo efter
betaling af grønt vedligehold på ca. 70.000.

Ad 4: I henhold til forretningsorden
Evaluering af leverandør
BS Landskabspleje udfører opgaven tilfredsstillende, og der er et godt samarbejde. Vi vil i bestyrelsen hen
over efteråret skal indhente nye tilbud, for at sikre at vi stadig har et højt kvalitetsniveau til en fornuftig
pris.

Revidering af vedligeholdelsesplaner. / Fremlæggelse af plan – Bo.
Resten af de træstammer der ligger tilbage fra fældning af ammetræer bliver fjernet efter løvfald, når
gartneren kan se dem.
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Den overordnede grundejerforening for Kragehave Vest

Der er fortsat mange individuelle grundejere der behandler plantebæltet som egen ejendom, og beskærer
efter forgodtbefindende, deponerer sten, haveaffald mv. eller undlader at vedligeholde dræn. Det er til
gene for naboer, og bestyrelsen henstiller til at alle grundejerforeninger sørger for at informere sine
medlemmer om at de grønne arealer er et fælles projekt som alle må bidrage til at passe på.
Det begynder at være tydeligt, at stierne visse steder trænger til vedligehold – endvidere er der også
skovbælte-arealer der snart kan trænge til at blive beskåret.
Som del af en kommende ”udbudsrunde” med leverandører, vil løbende vedligehold af stier og skovbælter
blive taget i betragtning, så det kan blive lagt en plan for disse ting på eksempelvis årlig basis.

Revurdering af budget/udkast til næste budget
Bestyrelsen forventer at budget 2019/2020 fortsat holder.

Ad 5: Hjemmeside
Intet at bemærke.

Ad 6: Infoskrivelse til medlemmer
Intet yderligere behov ud over udsendelse af referat fra bestyrelsesmøde.

Ad 8: Eventuelt
Facebookgruppe er oprettet – der er pt. 97 medlemmer.

Ad 9: Næste møde
Næste møde er fastsat til tirsdag d. 4/2-2020 kl. 20, hos Bo Hatting, Salvievej 23.
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