Grundejerforeningen
Ullerødgård Nord

Referat af Bestyrelsesmøde 2010-02-17
Deltagere:

Jesper, Robert, Ditte, Dorthe

Fraværende:

Niels

Referent:

DL

1. Godkendelse af sidste referat
Referat fra Bestyrelsesmødet den 19/1-2010 blev godkendt.

2. Fællesantennen (mødet med kommunen)
Robert og Jesper har haft møde med kommunen, og der er en fælles forståelse for problemstillingen. Kommunen er villige til at se på sagen, da de godt kan se problematikken. Derfor har de bedt
os om endnu en undersøgelse blandt grundejerne, og hvis tilslutningen er stor nok til at nedlægge
fællesantennen, så kan vi få dispensation fra forsyningspligten.
Bestyrelsens holdning er klar: Det er ikke rimeligt, at de grundejere der har valgt en anden løsning skal betale for fællesantennen. Derfor skal grundejerne orienteret om risikoen, hvis fællesantennen fortsætter, og efterfølgende skal repareres. De der ønsker en fortsættelse, kan nedsætte
et antennelav og herefter selv bære risikoen.
På sigt skal også den øverste del af antennen væk. Den skæmmer, og det er ikke nødvendigt, at
den er så høj.

3. Økonomi
Vi har modtaget 48 ud af 53 kontingenter.
Banken overfører 20.000 kr. fra grundkonto til foreningskonto.
Der skal betales Copydan for 2010. Der er lidt usikkerhed om hvor mange kanaler vi kan se, så
Jesper mail’er til Niels for at få at vide, hvilke kanaler vi kan modtage, samt hvilke der skal betales
for. Hidtil har vi haft 7 kanaler.

4. Nyhedsbrev
Der skal udsendes et nyhedsbrev som dels dækker fastelavnsfesten, dels bestyrelsens beslutning
om at søge for dispensation for forsyningspligten til TV-kanalerne. Herefter skal et skema udarbejdes, hvor ALLE grundejerne skal svare på (og underskrive) om de går ind for, at fællesantennen
og dermed forsyningspligten nedlægges. Skema udsendes før Påske. og skal afleveres senest 1.
maj.
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5. Ny mødedato
Vi mødes igen torsdag den 18. marts kl. 19:00 hos Dorthe.

6. Eventuelt
Jesper påtager sig at rydde op udenpå skuret henne ved nr. 208, samt sørge for at der kommer
nye opslag op.
Generalforsamling
Den årlige Generalforsamling vil finde sted torsdag den 27. maj. Der skal indkaldes til denne
senest den 1. maj. Vi vil benytte Holmegårdsskolen denne aften, og Jesper bestiller lokalet.
Sommerfest
Hvis stemning er god til generalforsamlingen vil bestyrelsen godt nedsætte et udvalg til at tage sig
af festen, samt at give et rimeligt tilskud.
Punkt til næste dagsorden
•

Generalforsamlingen planlægges i detaljer

•

Fællesarealerne

Dato

Dorthe Landert
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