Bestyrelsen for Grundejerforeningen Havnbjerg Syd afholder
bestyrelsesmøde 17. september 2018 kl. 18.00 ved AH

Dagsorden rev II
1. Efterretningssager
a) Tidl. referater
2. Rundgang med kommunen
a) GDJ - En grundejer har initieret en rundgang i kvarteret med en inviteret repræsentant
fra kommunen
3. Legeplads
a) KR – Drøftelse omkring legeplads
4. Generalforsamling 2018
a) Lokaler, projekter mv
b) Supplerende arrangement
c) Kladde til indbydelse
d) Kladde til beretningen
e) Valg af dirigent, referent & stemmetæller
f) Formandens beretning
g) Kassererens reviderede regnskab
h) Fastlæggelse af kontigent
i) Valg af formand
j) Valg af bestyrelsesmedlemmer – JM & GDJ
k) Valg af suppleanter – Thomas Hansem & Per Møller
l) Valg af revisor – Tommy Andersen & Erik Jeppesen
m) Sager til behandling på GF
n) Indkomne forslag
o) Eventuelt
p) Der omdeles kun papir baseret materiale til de grundejere, der ikke har tilmeldt sig
elektronisk formidling.

5. Aktivitetsplan 2018
a) Bestyrelsesmøde 30. januar kl. 18.00 hos GDJ
b) Tøndeslagning 11. februar kl. 11.00 på Bellisvej
c) Rundgang med Sønderborg kommune inden næste bestyrelsesmøde
d) Bestyrelsesmøde d. 28 maj kl. 18.00 KS
e) Etablering af bålet 16/17. juni kl. 12.00 på det grønne område. Brændet til bålet må
først lægges fra 1. juni på det afmærkede område
f) Skt. Hansaften 23. juni kl. 19.00 på det grønne område, opsætning af pavillon kl.18.00
g) Bestyrelsesmøde 17. sep. kl. 18.00 hos AH
h) Generalforsamling 29. okt. kl. 19.00, sted for afholdelse tilgår
i) Bestyrelsesmøde, konstituerende 13. november kl. 18.00 hos CJ
6. Udestående opgaver
a)
b)
c)
d)

AH - drøftelse af ændret design for hjemmesiden
AH - drøfte med kommunen hvortil grundejere evt. flytter
AH - Kryds kontrollerer oplysninger på e-mails og følge op på retur e-mails med fejl
AH - Drøfte etablering af lukket FB gruppe med forslagsstiller incl. identificerede
faldgrupper

7. Eventuelt

.. // Carsten 17/09-2018

