Bestyrelsen for Grundejerforeningen Havnbjerg Syd
afholder bestyrelsesmøde
30. januar 2018 kl. 18.00 ved GDJ, Violvej 11

Referat
1. Efterretningssager
a) Referater fra tidligere møde er udestående
b) Referater fra såvel Ordinær generalforsamling som ekstraordinær
generalforsamling er begge udestående

2. Fastalavn 2018
a) Søndag den 11. februar kl 11:00
b) Omdeles 100% på papir (!!), inden lørdag den 3. februar.
c) AH - Styrer slagets gang – vi mødes kl. 10:30 Der inddeles i følgende 4 grupper:
Før skole, skole til og med 6. klasse, voksne damer & voksne herre
d) KR - Søger for 4 tønder, heraf 1 i bølgepap
e) GDJ - Sørger for ophængningsmaterialer & køller
f) KR - Sørger for papir indpakkede karameller
g) KR sørger for 4 x udklædningspræmier (dreng & pige samt før skole & til og med 6.
klasse) med et samlet budget kr. 12-1.500
h) KR sørger for 2 voksenpræmier – budget ~ kr. 100 pr. flaske
i) KR sørger for kakaomælk & fastelavnsboller – også gratis i år, bestille lokalt i Fakta
j) KR sørger for Dr. Nielsen + engangsbægre
k) AH sørger for bil med anhængertræk

3. Nyhedsbrev 2018
a) AH gennemgik det reviderede forslag, der nu er klar til omdeling sammen med
fastalavn indbydelsen.
b) Der omdeles 100% på papir .... (!!)

4. Etablering af en GHS facebook side / gruppe
a) Bjarne Thørring skriver: I forbindelse med opsætning af skilte med nabohjælp i
området, har jeg kigget på GHS's hjemmeside, men kan ikke finde at denne
aktivitet er blevet understøttet af andre tiltag.
b) Jeg foreslår derfor at man, som en naturlig forlængelse af "nabo-hjælp" aktiviteten
m.m. understøtter den med en Facebook side, -dette blot en mulighed af flere som
kan gøre aktiviteten levende i området.
c) Begrundelse: Lørdag aften oplever vi at der er "gæster" som synes at min bil er
spændende og alarmen går derfor i gang. Vi laver et opslag på FB -som giver
øjeblikkelig reaktion og dette deles lystigt blandt beboerne i området hvilket giver
en hurtig reaktion af folk der bevæger sig ud i området (dog uden at se noget
mistænkeligt), samt kan en nabo skrive at de har haft "puslen" ved terassedøren
ud på natten, og jeg kan på Sønderborg nyt læse at der har været et
indbrudsforsøg i området samme nat.

d) Man kan alternativt lave telefonlister, dette tror jeg dog mindre på - hvorimod jeg
tror at en Facebookside for beboerne i området -med link til hjemmesiden- vil være
meget effektiv.
e) Der er en del fald-grupper ved dette forslag:
• Hvem skal administrerer siden og bære ansvaret for upassende indhold
overfor FB & hvem vil skrive reglerne for gruppen
• Hvem skal sørge for en god og saglig tone i indlæggene - og fjerne de
indlæg, der er spam eller upassende
• Skal det være en lukket gruppe hvor kun GHS grundejere kan komme ind,
eller piv åben
• Hvordan sikre vi at grundejere der fraflytter, også fjernes fra gruppen
• Hvad skal der kunne deles: Indbruds forsøg / tyveri / hasarderet kørsel /
vildtvoksende haver / ulovligt fyrværkeri / upassende opførsel ..... osv
• Hvor tæt kan man gå på, dele nummerplader eller navns nævnelse uden at
komme i konflikt med den nyligt skærpede persondata-lovgivning
• Kan eller skal FB siden / gruppen også benyttes til omdeling af informationer
fra bestyrelsen / indkaldelser / referater / erstatte hjemmesiden
f) Hvis vi ikke kan bevare ovenstående spørgsmål kritisk, men konstruktivt, xkan vi
så som bestyrelse gå ind i dette
AH invitere Bjarne til et møde desangående.

5. Aktivitetsplan for 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
• Fortorve ved kommunen håndteres af Claus Jepesen
• Grønne områder ved kommunen håndteres af Johanne Burgermann
• Sø / siv ved kommunen håndteres af Stine Jacobsen (der forøvrigt er
opvokset i området)
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. AH lejer pølsevognen ved slagter Nielsen
g) Bestyrelsesmøde 17. sep. kl. 18.00 hos AH
h) Generalforsamling 29. okt. kl. 19.00, sted for afholdelse tilgår. AH har kontaktet
Wohlenberg vedr. muligheder for arrangement, svar afventes.
i) Bestyrelsesmøde, konstituerende 13. november kl. 18.00 hos CJ
6. 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 - Revidere forslag til vedtægts ændringer og fremsende disse sammen med
indkaldelsen til næste generalforsamling
e) AH - drøfte med kommunen hvortil grundejere evt. flytter
f) AH - noterer sig en liste med de grundejere, der ikke skal have leveret i
postkassen.
g) AH - Kryds kontrollerer oplysninger og følge op på retur re-mail med fejl

h) JM – Drøfte beskæring af Ahorn vejtræerne langs Skrænten med kommunen ved
rundgang
i) AH - Billeder med optegnet forslag til kommunen vedr. parkering
j) JM – Drøfte fortove fjernelse eller udvidelse med kommen ved rundgang
k) 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.
Politiet orienterer, at der skal ske koordinerede opkald om den sorte Audi, idet der
ikke reageres på enkelt sager.
l) Parkeret til forår 2017 – Værdimæssige degeneration af kvarteret som følge af
enkelte grundejeres påfund

7. Eventuelt
a) BS – foreningens CVR nummer er fornyet; det er desuden overgået til KR
b) Billed dokumentation af foreningens formand + næstformand skal afleveres til
banken

.. // Carsten Jacobsen

