Ebberød den 19. juni 2015
Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen og Fælleshusforeningen
Torsdag den 18. juni 2015 kl. 18.00 I Ebberød
1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 26. maj 2015
Referatet blev godkendt
1. Meddelelser om de løbende sager. Advokaterne er ved at forberede et møde om overdragelse af
afløbssystem. Vejlaugets egenkapital er nu overført til Datea, som har udbedt sig bilag.
Udtynding af to hegn og fældning af kirsebærtræ i frugthaven er igangsat. Afløb fra søen i
Parken er blevet renoveret og fremstår nu som oprindeligt. Skt. Hans bål afholdes som sædvane
kl 21 i parken. Der er aftalt kørsel med brænde fra depotet v. Birkelunden. Løse marksten for
enden af foldboldpladsen kan afhentes af BSV 68. Det kan godkendes, at entreprenør for grøn
vedligeholdelse arbejder om på lørdage i tidsrummet 0900 til 15-16 tiden.
1. Opsamling fra Generalforsamling i Fælleshusforeningen d. 15. juni 2015
Udkast til referat blev drøftet og revideret. Der var bred enighed om, at der skulle indkaldes til
en ny Ordinær/Ekstraordinær Generalforsamling senere i år efter sommerferien med valg af ny
bestyrelse. Der bliver ikke arbejdet videre med sammenlægning af FHF og GF.
1. Udbetaling af banklån efter overførsel af aktiver fra Vejlauget.
Det blev enstemmigt besluttet at Grundejerforeningens lån i Danske Bank snarest muligt skal
udbetales
1. Økonomisk notat og sammenlægning af FHF og GF udkast foreligger
Arbejdet sættes i bero og faktura ønskes fra revisor for det udførte arbejde.
6.

Puljeordning
Evt. ny ordning på Hjemmeside. Der blev redegjort for møde mellem bestyrelsens
puljemedarbejder og fagmand på hjemmesider. En række forhold blev afklaret. Der skal finde
en person mere, som har erfaring med Word Press, så de er to til vedligholdelses af siden.
Bestyrelsen går igen ind i arbejdet og tager kontakt til udbyder.

7.

Eventuel

Per Frimer meddelte, at han af personlige grunde udtræder af bestyrelsen for begge foreninger
og fratræder sit hverv som administrativ
medhjælp for bestyrelsen under Puljeordningen.
Der blev aftalt en ny fordelingen af opgaverne i bestyrelsen
Referent
Per Frimer-Larsen

	
  

