Bestyrelsen for Grundejerforeningen Havnbjerg Syd
afholder bestyrelsesmøde
28. maj 2018 kl. 18.00 ved KR, Valmuevej 13

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) Vejret var dårligt, der var ikke mange gæster
b) Vi har dermed tønder i overskud til næste år

3. Skt Hans 2018
a) AH fremviste Indbydelse, den er klar til omdeling til de grundejere, der IKKE har
tilmeldt sig elektronisk distribution
b) Vej & Park v Johanne Burgermann har lovet at tømme bålpladsen for vand
c) Lørdag den 23. juni kl. 19:00
d) AH udarbejder forslag til indbydelse og program.
e) Hvor skal det yderligere omdeles ?? – AH sørger for opslag i centeret, v. NAB & i
pizzariaet.
f) KR taler med Ingelise omkring hun fremstiller en heks.
g) Brænde til bålet må først henlægges fra den 3. juni.
h) AH har røde afmærkningspæle og minebånd til afmærkning af et område i nærheden
af det sted, hvor bålet skal stå.
i) AH aftaler med Chresten om sammenpresning af brændet med hans traktor med
j) AH henter halmballer hos Jørgen Jørgensen inden kl. 10.00
k) Bålet etableres torsdag den 22. juni kl. 19:00
l) AH bekræfter leje af pølsevogn med slagter Nielsen, Langesø / 150 pølser i sæt
m) AH medbringer tændvæske JM byder velkommen
n) AH - Plan for ekspedition fra grillen samt salg af drikkevarer.
o) KR indkøber: Øl og vand, brød, ketchup, sennep og servietter + vekselpenge
p) Priser & pengekasse. Vi fastholder et rundt beløb.
q) AH kontrollerer aftalen med årets båltaler / kommer kl 19:15
r) AH spørger Morten/Kenneth om leje/lån af højttaleranlæg med mikrofon.
s) GDJ sørger for strøm fra enten Josiassen eller Allan & Kamma.
t) AH har sangblade; omkring 100 stk. - er der behov for flere kopier??
u) AH medbringer tændvæske og fakler.
v) JM sørger for affaldsstativ og affaldssække.
w) ALLE bestyrelsesmedlemmer deltager ved opsætning af pavillonen & grill tænding
lørdag den 23. juni kl 18:20
x) AH & KR har borde til pølseboden
y) ALLE deltager i oprydningen efterfølgende.
z) 3-4 dage efter skal bålpladsen ryddes for resterne fra bålet.
æ) AH sår efterfølgende græsfrø.

4. Etablering af en GHS facebook side / gruppe
a) AH har ikke fået holdt møde med Bjarne Thørring omkring etablering af ovenstående;
det er en forglemmelse

5. Persondataforordningen / GDPR
a) Vi er nød til at sætte os ind i reglerne og forstå dem!! Regelsættet er nu 2 år gammel
og netop trådt i kraft
b) CJ orienterede om disse nye regler omkring virksomheder og organisationers
opbevaring af personfølsomme oplysninger fra EU direktivet.
c) Bestyrelsen skal forholde sig til disse nye regler; AH & KR vil gennemse
problematikken og udarbejde et oplæg.
d) Noget materiale er vedhæftet dette referat.

6. 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
• Asfalt & fortorve ved kommunen håndteres af Claus Jepesen / 2170 2537
• Grønne områder ved kommunen håndteres af Johanne Burgermann / 8872 5620
• Sø / siv ved kommunen håndteres af Stine Jacobsen (der forøvrigt er opvokset i
området) / 8872 6642
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
7. Udestående opgaver
a) AH & KR - GDPR opgave
b) AH - drøftelse af ændret design for hjemmesiden
c) AH – Kommunen kan / vil ikke oplyse os om, hvortil fraflyttere fra området slår sig
ned. Det er et stort problem for foreningen, da vi så ikke kan inddrive kontigent
d) AH - Kryds kontrollerer oplysninger og følge op på retur re-mail med fejl
e) Alle – 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.
f) Alle – Værdimæssige degeneration af kvarteret som følge af enkelte grundejeres
påfund. AH orienterede, at kun naboer kan anmelde, men at BBR selvfølgelig skal
overholdes; altså byggetilladelser skal indhentes inden byggeri igangsættes; AH vil
skrive et forslag til vor hjemmeside.
g) CJ - Fremover skal dagsorden udvides med et fast punkt om fraflyttede samt
tilflyttere

8. Eventuelt
a) JM – om 2 år lover kommunen at alle skæve lygtepæle er rettet. Øen tages
systematisk fra ende til anden; der er startet i syd.
b) BS – har papirer klar til underskrifter til banken.
c) Fremover skal dagsorden udvides med et fast punkt om fraflyttede samt tilflyttere.

.. // Carsten Jacobsen

