Bestyrelsen for Grundejerforeningen Havnbjerg Syd
afholdte bestyrelsesmøde 25. oktober 2017 kl. 18.00
ved Jens Madsen, Perikonvej 13

Referat
1. Efterretningssager
a) Referater fra maj 17 mødet kan publiseres på hjemmesiden.
b) AH - Hvem er nye siden sidst: Klintevej 2 & 5 + Røllikevej 14; AH omdeler
velkomstfolder mv.

2. Evaluering fra Skt. Hans aften 2017
a) Arrangement var vellykket med omkring 50 deltagere. Muligvis udestår betaling for
leje af pølsevogn. AH følger op på dette med Slagter N.
b) Der manglede brænde. Ingen brænde, ingen bål. Idet vi ikke kan have noget
liggende og der kan ikke hentes mere i kolonihaverne. Grundejerne må støtte
arrangementet med brænde. Desuden vil JM vil forhøre sig i golfklub ved
greenkeeper.
c) Forslag til næste års båltaler kunne være vor nye præst (et paradoks at kirken taler
ved en hedensk fejring) eller en lokalpolitiker. Den ny brugsuddeler kunne også
være en mulighed eller tidl politimester Børge Zenketter.

3. Vedtægtsændringer
a) AH fremsender reviderede formuleringer. Bestyrelsen forventer disse ændringer
vedtages på generalforsamlingen.

4. Generalforsamlingen
a) Hvor er vi i henhold til drejebogen for afholdelse af generalforsamling:
Der er pt. ingen emne til ny kasserer
Ingen emner til erstatning for første suppleant Zeuner
Ligeledes ingen emner til erstatning for fraflyttet anden suppleant Peter Johansen
Ingen aftale omkring dirigent / ordstyrer
Inngen aftale omkring genvalg af revisorer
b) Invitationerne skal være grundejerne i hende senest den 12. oktober
c) Lokalerne bliver Valhala. CJ & AH koordinere omkring PC og projekter vedr. de
forskellige skærmstik
d) Arrangement forslag via Wohlenberg v. Gunnar omkring Maderai. CJ afklarer
muligheder med Wohlenberg
e) CJ genopstiller
f) Mangler ny kasserer
Der ses problemer med PBS liste idet nogle betaleres ID ikke kan ses. Det er
pinedød vigtigt for den betalinede grundejer at give sin adresse tilkende, f.eks. PO4 for Porsevej 4, idet indbetainger uden tydeligt ID anses som en gave til
foreningen!!
g) AH fremsender det manglende materiale til gennemsyn og kommenttering snarest

5. Hængepartier fra sidst
a) JM – Har talt med kommunen omkring de skæve lygtepæle. Kommunens analyse
er afsluttet, og opretningen startes. Det vides endnu ikke hvornår opretningen
kommer til at ske i vort område.
b) BS mangler svar fra Hjelm omkring tilbud på at fjerne dobblet hæk. BS
efterspørger tilbuddet.
c) GDJ konstaterer, at kommunen er orienteret om skæve fliser på sti mellem
Klintevej & Violvej for år tilbage, men intet er sket. Der skrives e-mail til Johanne
Burgermann

6. Aktivitetsplan for 2017
a) Bestyrelsesmøde d. 6. februar kl. 18.00 hos BS
b) Tøndeslagning d 26. februar kl. 11.00 på Bellisvej
c) Rundgang med Sønderborg kommune inden 29. maj. Aflyst af kommunen
d) Bestyrelsesmøde efter rundgang med Sønderborg kommune 29. maj kl. 18.00 hos AH
e) Etablering af bålet 17/18. juni kl. 12.00 på det grønne område. Brænder kan lægges fra
1. juni indenfor det afmærkede område
f) Opsætning af pavillonen 23. juni kl. 18.00 på det grønne område
g) Skt. Hans aften 23. juni kl. 19.00 på det grønne område
h) Bestyrelsesmøde 19 25. sep. kl. 18.00 hos JM
i) Generalforsamling 26. okt. kl. 19.00; lokaliteten tilgår senere
j) Bestyrelsesmøde 13. november kl. 18.00 hos GDJ

7. Udestående opgaver
a) CJ & GDJ - Etablere regneark for korrelationen mellem grundejere & vejnavne, der
tilsendes AH
b) AH - drøftelse af ændret design for hjemmesiden
c) AH - finde mulige emner til kasserer; skal gå rundt til kendte emner. Afrapporteres
løbende
d) AH - formulere forslag til vedtægtsændringer. Herunder tydelig tekst for afstemning
på generalforsamling samt på ekstraordinær generalforsamling samt en rykker
procedure for manglende kontingent betaling
e) AH - Revidere forslag til vedtægts ændringer og fremsende disse sammen med
indkaldelsen til næste generalforsamling
f) AH - drøfte med kommunen hvortil grundejere evt. flytter
g) CJ - sende regneark med de e-mail adresser der er oplyst ved kabel-tv sagen
h) AH - noterer sig en liste med de grundejere, der ikke skal have leveret i
postkassen.
i) AH - Kryds kontrollerer oplysninger og følge op på retur re-mail med fejl
j) JM – Drøfte beskæring af Ahorn vejtræerne langs Skrænten med kommunen ved
rundgang
k) BS - Liste med navn og adresse på de skyldige grundejere til kontingent
l) BS - Oprettelse af Betalings Service
m) AH - Billeder med optegnet forslag til kommunen vedr. parkering
n) JM – Drøfte fortove fjernelse eller udvidelse med kommen ved rundgang
o) Parkeret til forår 2017 – Hvad kan gøres mod den hastighed visse trafikanter
bevæger sig med på Skrænten
Politiet foreslå at parkere blitzbilen på Skrænten; idet der typisk køres for stærkt
efter kl 16 samt senere på aftenen, vil dette ikke have synderlig effekt.
p) Parkeret til forår 2017 – Værdimæssige degeneration af kvarteret som følge af
enkelte grundejeres påfund

8. Eventuelt
a) BS – vore investeringsbeviser vil fremover koste os 120 USD om året pga nye EU
regler. Det kan ikke svare sig. Gebyret overstiger næsten fortjenesten. Betyrelsen
vælger at sælge foreningens investeringsbeviser og indskyde provenu på
foreningens normale konti. BS igangsætter
b) AH – hæk mellem Perikonvej & Skrænten er en dobbelthæk; det må kunne ses på
kortet over, hvem der skal vedligeholde hvad. BS tager kortet med på næste møde
c) AH – Vor græsslåning er ikke periodisk. De afventer os for, hvornår vi vil klippe. Vi
skal have bogen frem med aftaler. BS tager aftalen med på næste møde

.. // Carsten Jacobsen

