Grundejerforeningen

Sønderlunden

_____________________________________________________________________________________

Referat af bestyrelsesmøde
Dato:
1. april 2019
Sted:
Allan Knudsen, Sønderlunden 16, Kolding
Deltagere:
Lauge Gejl (LG)
Allan Knudsen (AK)
Jørgen Damsgaard (JD)
Carsten Christensen (CC)
Ernst Antonsen (EA)
Pkt. 1: Godkendelse af referat fra sidste møde
Godkendt
Pkt. 2: Opfølgning på generalforsamling 2019
Bestyrelsen sætter stor pris på mødedeltagelsen og deltagernes engagement på generalforsamlingen.
Ingen yderligere bemærkninger.
Pkt. 3: Vintervedligehold
Vinteren i 2018/19 har været mild. I år er vi faktureret for saltning for 7.312 kr.
Pkt. 4: Økonomi
Driften viser pr. 1. april kontingentindtægter på 85.000 kr. svarende til indbetalinger fra 34 medlemmer ud
af 58 medlemmer.
Driften viser et overskud på 75.000 kr.
Egenkapital og kontant indestående i banken udgør 117.044,39 kr.
Kontingent til grundejerforeningen forfaldt 31. marts 2019. Sidst i uge 14 sendes reminder til medlemmer
som er i restance med betalingen.
I Vejfonden er der ingen ændringer i økonomisk stilling fra sidste aflagte årsregnskab.
Pkt. 5: Veje og stier
EA har kontaktet Colas for etablering af nye skaktern samt udbedring af revner i asfalten. Colas tager en
besigtigelse sammen med EA i nærmeste fremtid.
EA oplyste, at der er hul i asfalten ud for nr. 75. Bunden under asfalten er formentlig undermineret,
hvilket kan skyldes brud på et rør. EA drøfter i første omgang problemet med Colas. Herefter kontaktes
evt. Kolding Kommune for at få klarlagt, om der er rør under hullet, og hvem der har ansvaret for
udbedring.
EA har igangsat blikarbejdet på miljøstationerne i henhold til tilbud. Arbejdet forventes at ske i april 2019.
EA og AK har aftalt med vores gartner Nørskov om udvidelse af miljøstationen ved nr. 28 med 2 nye
pladser, så vi opfylder kommunens krav til antal af containere. Nørskov giver et overslag.
Pkt. 7: Investering i festtelt
LG havde modtaget en forespørgsel om grundejerforeningen ville investere i et festtelt til fælles benyttelse
for alle medlemmer af grundejerforeningen.
Der var ikke opbakning i bestyrelsen for en investering i et festtelt.
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Pkt. 7: Affald
Kolding Kommune er i gang med at indføre ny renovationsordning med sortering af madaffald/restaffald.
Efter påske udsender kommunen brev til grundejerne angående valg af affaldsbeholder.
På vores møde blev det besluttet at igangsætte projekt om frivillig fælles valg af affaldsbeholder.
AK er tovholder på projektet og sender udkast til bestyrelsen på forretningsgang og brev til medlemmer.
Pkt. 8 : Forskønnelsesdag søndag 7. april 2019
Arbejdsopgaver:
 beskæring af træer,
 Opsamling af papir og andet affald på stamvejen
 Færdiggørelse af hjørne ved indkørsel til vores område, herunder fræsning, rivning, tromling og
græssåning.
Vi starter kl. 10 med morgenkaffe.
Vi slutter dagen over middag med grillpølser, øl og vand.
CC sørger for Morgenbrød, ost, pålæg og smør.
LG sørger for pølser, brød, sennep, ketchup og remoulade og sodavand.
AK sørger for pølsebakker, servietter og øl.
EA sørger for lån af en tromle.
EA og AK sørger for leje af fræser.
Pkt. : Næste bestyrelsesmøde
Søndag 16. juni 2019 på bænken ved fliserne. Emne: Tilrettelæggelse af Skt. Hans
Ref: AK
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