Grundejerforeningen Svaneparken/Ebberød
Referat af bestyrelsesmøde 2 – 16/17, 22. juni 2016 kl. 20:00 hos Hans.
Til stede: Keld Stattau, Bo Weymann og Hans Møller-Poulsen
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden - godkendt
2. Grøn vedligehold (puljeordningen), aftaler vedr. instit. byggeriet
a. Per Frimer er inviteret til at deltage i dette punkt. Punktet udskudt til
næste møde
b. Hans udpeges som 1. og Bo som 2. kontaktperson til de grønne
områder i GFs bestyrelse.
3. Fordelingstal
a. Gennemgang af fordelingstalsoversigt, jf medsendt bilag. Bo udarbejder
et endeligt dokument med en samlet oversigt. Bo og Keld gennemgår
herefter fordelingstalsoversigten for fejl / mangler
b. Henvendelse fra BSV66 om ændring (nedsættelse) af fordelingstal.
Udskydes til den endelige oversigt over fordelingstallene foreligger.
4. Opsamling på fællesmøde med FHF
Opsamling på mødet med FHF vendt i bestyrelsen. Fordelingen for de grønne
områder samt hjemmesiden bibeholdes i 2016 på 30/70. Når det præcise
fordelingstal er kontrolleret, kan den kommende fordeling fastsættes.
Fællesmødets konklusioner tages i øvrigt til efterretning.
5. Overdragelsesaftale vedr. ”Rudersdal Forsyning”
a. Overdragelsesaftalen drøftet. Per Frimer og Dines Jørgensen kontaktes
for møde herom.
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6. Vedtægtsændringer
Der sættes forskellige processer i gang ang. vedtægtsændringer:
a. Navnet ’Ebberød’ sættes i proces til næste generalforsamling.
b. Elektroniske indkaldelser sættes i proces til næste generalforsamling.
c. Dato til fælles generalforsamling mellem FHF og GF sættes i proces.
d. Proces for vedtægtsændring ifht generalforsamling i GF kan inkludere
alle deltagere, men med hidtidige stemmeret.
På næste best. møde udpeges person, som tager sig af, at udforme konkrete
udkast til ovennævnte ændringer.
7. Status på diverse arbejdsområder:
a. Møderækken er foreløbigt denne: 17/8, 28/9, 27/10, 30/11, 04/01.
Møderække skrives ind i hjemmeside.
b. Keld skriver til bestyrelsen ved behov for underskrifter på regninger mv.
c. Hjemmeside: Der oprettes punkt på hjemmesiden med Grønne
områder, hvoraf det fremgår, hvem kontaktpersonerne i bestyrelsen er.
Kommer der dokumentation vedr. skader i forb med
institutionsbyggeriet i form af fotos eller lign. sender bestyrelsen dem
videre til Tove Røj.
d. Forsynings-- og afløbsforhold - se pkt 5.
e. Kontaktrådet - Møde indkaldt til efter sommerferien.
f. Der er sat en hjertestarter op ved cafeen, Sophie Magdalenes Vej 9.
Keld kontakter Morten Fisker mhp kontakt til KUC ang. forsøg på
flytning af deres hjertestarter til udendørsområde. Hans kontakter
børnehaven Kastaniebakken om deres planer mhp hjertestarter.
Infoarbejde vedr. brug af hjertestarter igangsættes
g. Vejlauget – Vejlauget er nu formelt aflyst i tingbog, m.v.
8. Bekræftelse af dato for næste bestyrelsesmøde, - Møde den 17/8 kl. 20.00
afholdes hos Keld
9. Evt.
Ingen emner herunder.
/Hans Møller-Poulsen
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