Fælleshusforeningen Svaneparken

Ebberød den 26. august 2009

Referat fra bestyrelsesmøde i
Fælleshusforeningen den 26. august 2009 kl. 20:00

Nærværende: Jean Bouduin, Jørgen Wolf, Ole Quist-Sørensen, Keld Stattau
Fraværende: Regine Ladenburg, Mette Høy
Plads: BSV 62 A hos Jean
1) Valg af referent:
Ole blev valgt
2) Siden sidst:
• Sammenlægning: Grundejerforeningen og Vejlauget har kommet med et forespørgsel
om sammenlægning af de 3 foreninger i Ebberød (GF, VL + FHF)
Der er intet sket siden den gang. Afventer yderligere invitation fra Per Frimer.
•

Økonomi: Halvårsregnskab er blevet send til bestyrelse som PDF.
Manglende betaler via Datea sendt til inkasso. Datea har sendt regning på kr. 1800 fra
advokat. Jean i dialog med Datea om rimeligheden.

•

Grønne områder:
Vi har været rundt ved alle steder med arealer.
Tilbud rensning rundt sø: Muligt bud fra Kommunen på kr. 35.000 + moms og fra
Michael Borggren på 20.000 + moms. Beslutning om at Michael skal rense søen ved
legepladsen.
Jørgen og Ole viser Michael hvilke træer der skal væk.
Jørgen får hæk ved springvand klippet.

•

Ansøgning om nyt tag og nyt vindue I forbindelse med Tagrenovering hos BSV 66: OK
fra FHF i referat fra 26 maj. BSV 66 har også fået OK fra Kommunen.

•

Havehusene: Havehus 2, 4 og 7 er ledig og hus 9 bliver ledig senere på efteråret. Hus 8
overgår til ny lejer når kontrakten udløber ultimo september. Vi skal overveje om vi
ikke kan lave så at andre kan leje et hus her i Ebberød. Jean undersøger hvilke
muligheder der er.
Hæk rund havehusene. Skillet GF og FHF. Dele regning for at tage hånd om den hæk?
Jørgen får hæk rundt om havehusene klippet. Beløb deles med GF?
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•
•

Træerne i Frugtlunden Dårlig vejr har endnu engang kostet et af træerne i
Frugtlunden (syd for BSV 54+56)?
Jørgen arbejder med en plan for at plante nye frugttræer.
3) Evt.
a. Juletræ: Skal vi have juletræ i år – eller som sidst undlade at have det? Mail ud
omkring at det sker. Ole undersøger med Maiken og planlægger opsætning. Der er
budget på ca. Kr. 5.000. Ole vender tilbage med budget i oktober.
b. Afskaffelse af Juletræer: E-mail sendes ud igen i år med anmodning om at folk
skaffer sig af med Juletræer til genbrugsstationen – og ikke i naturen.
c. Indkøb kasse for opbevaring ringbind. Jean køber en kasse.
d. Der ser ud til t være 20.000 i overskud i budgettet – Jean bekræfter om det stemmer:
Jørgen undersøger hvad det kan koste at plante træ i efteråret.
4) Næste møde(r)
Bedste dag ser ud til at være en onsdag i oktober. Jean sender mail ud.

