Grundejerforeningen Svaneparken/Ebberød
Bestyrelsesmøde 7 – 16/17, Onsdag den 4. januar 2017 kl. 18:30 hos
Keld.
Referat:
1. Godkendelse af dagsorden - Godkendt
2. Overdragelsesaftale ”Rudersdal Forsyning”
• Aktuel status - Jens Friberg har meldt tilbage, at de har løsningsforslag
klar til de to steder, hvor ledningsføringen skal omlægges. Dette
fremlægges på møde i Ebberød den 11.01. Keld deltager.
• Fremsendt deklarationtekst samt tinglysningsvar herom - fra Jane Heller
( jf, mail af 22.12.2016) - Det er bestyrelsens opfattelse, at
formuleringen i sidste afsnit af forslaget til ændret ”deklarationstekst”
må være tilstrækkelig, samt at der med overdragelsen til ”Rudersdal
Forsyning” ikke vil være tale om en ændring til mere bebyrdende forhold
for nuværende ejere i Ebberød. Dermed vil der alene være tale om at
overdragelsen sker ved ændring i nuværende deklaration - på baggrund
af generalforsamlingsbeslutning iflg. Vedtægterne
Keld sender mail herom til Jane Heller
3. Status på faste arbejdsområder:
Administration
• ”Midtvejsmøde” - onsdag den 18. Januar kl. 19:30 (kontakt til
lejerrepræsentanter ??, rollefordeling på mødet, praktiske forhold) Indtil nu ingen tilmeldinger. Keld sender en ”reminder” ud
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• Datoplan for bestyrelsesmøde forår 2017 - datoer i mail bekræftes gennemgået. Plan er dermed følgende:
Onsdag den 18. Januar kl. 19:30 - ”Midtvejsmøde” med ejerforeninger
Torsdag den 02 Februar kl. 20:00 - Bestyrelsesmøde (Morten)
Onsdag den 08. Marts - Bestyrelsesmøde (Hans)
Onsdag den 22. Marts - Bestyrelsesmøde (Bo)
Onsdag den 26. April - Generalforsamling (Kulturhuset - Ebberød)
Tirsdag den 02 maj - Bestyrelsesmøde (Keld)
Torsdag den 08 juni - bestyrelsesmøde (Morten)
Onsdag den 16. August - bestyrelsesmøde (Bo)
Hjemmeside - intet
Kontaktrådet,
- Projektgruppe om ”Samarbejde og naboskab” holder 1. møde onsdag den
11. ,Kl. 19:30. Hvem deltager fra G/F - Keld, Morten og Bo deltager
Grønne områder og veje -Intet
4. Bekræftelse af dato for næste bestyrelsesmøde - Torsdag den 02. Februar
2017 hos Morten, herunder evt. sager til dagsorden - Bekræftet.
Forhold vedr. ”Aftale med Rudersdal Forsyning” primært punkt
5. Evt. - intet
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