Grundejerforeningen
Ullerødgård Nord
PROTOKOL – fra bestyrelsesmøde 26.06.07
Til stede: Jens – John – Leif – Helle – lidt senere Peter
Protokol fra 8.5.07 – godkendt –
Oversigt over bestyrelsen er omdelt – John hænger en op i ”glasskabet” –
Velkommen til Peter Karsholt – der er trådt ind i stedet for Niels Dreijer – indtil
næste generalforsamling –
Brev til Henrik Kressner – ingeniørfirmaet SYNKRO – er rettet til – sendes snarest
Evaluering af generalforsamlingen – gode ting –
- Knud er en god dirigent
- Der var mange fremmødte – det gav nye toner i debatten
- Det var positivt at holde generalforsamlingen ”hos os selv”
Knap så godt –
- to dages afvigelse fra vedtægterne skabte voldsomme protester – så det gør vi
aldrig mere
- vi havde ikke nærlæst vedtægterne i forhold til udsendelse af regnskab – så
- det var for sent ude
- det var en mangel – at vi ikke havde skrevet navne på de personer der var
på valg
Evaluering af fødselsdagsfest – efter generalforsamlingen – det var et godt arr. –
mange deltagere – højt humør – dejlig mad – kun var der for lidt plads til at danse
på - - Vi overvejer kultur-tur til Karlebo Mølle og lokalhistorisk museum - 15.9.07
(el. 8.9.07)
Vi skal have et fællesmøde (for alle grundejere) der omhandler antennens fremtid
Nye ”græstrimmere” – Daniel på øst-legepladsen – Jan Gerths søn på
antennearealet – 225 kr. til hver – pr. klipning –
John tager sin motoriserede trimmer med rundt i kanterne på fællesarealerne –
Kassererens punkt – alt er OK – Jens vil sende opfordring rundt – om at betale
kontingent over PBC – det vil være en stor lettelse – og meget billigere –
Næste møde planlægges når vi har kontakt til Henrik Kressner -

