Bestyrelsen for Grundejerforeningen Havnbjerg Syd afholder bestyrelsemøde 6. Februar 2017
kl18.00 hos Bjarne Skov Snerlevej 22. Afbud fra Carsten syg.

Referat.
Indkaldelse skal ligge ved bestyrelsenmedlemmer 4 dage før senest.
1.
a)
b)
c)

Efterretningssager.
Referat fra sidstemøde sendtes til offentliggørelse på foreningens hjemmeside
Generalforsamlings referat ligger på vores hjemmeside
Nyhedsbrevet er klar til omdeling

2.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Fastelavn 2017
Søndag d.26 februar 2017 kl 11.00
AH-indbydelser klargøres til elektronisk omdeling og supplerende i udskrift
AH-Styrer slagets gang- vi mødes kl 10:30
BS-Søger for 4 tønder, heraf 1 ibølgepap.
BS-Sørger for ophængningsmaterialer og køller
BS-Sørger for karameller
CJ-Sørger 4 x udklædningspræmier ( dreng&pige samt før skole &til og med 6. klasse) med
et samlet budget kr. 12-1500
BS sørger for 2 voksenpræmier- budget- kr. 100 pr. flaske
BS sørger for kakaomælk &fastelavnsboller- også gratis i år.
BS sørger for Dr. Nielsen+engangsbægre
AH sørger for bil med anhængertræk

h)
i)
j)
k)

3. Hængepartier fra sidst.
Ah samler op på hængepartierne
a) Hvem er nye siden sidst: Valmuevej 1 +13, Solsikkevej 3, Snerlevej 6, Klintevej 2, Røllikevej
4 og Solsikkevej 5. AH omdeler velkomstfolger mv.
AH til næste bestyrelsemøde.
4.
a)
b)
c)
d)
e)

Aktivitetsplan for 2017.
Bestyrelsemøde d. 6 februar kl 18.00 hos BS
Tønderslagning d 26. februar kl 11.00 på Bellisvej.
Rundgang med Sønderborg kommune inden29 Maj.
Bestyrelsemøde efter rundgang med Sønderborg kommune 29 Maj kl 18.00 hos AH
Etablering af bålet 17/18. juni kl 12.00 på det grønne område. Brænder kan lægges fra 1
juniindenfor det afmærkede område. Jan Callesen+ Slagter Nielsen.
f) Opsætning afpavillonen 23. juni kl 18.00 på det grønne område

g)
h)
i)
j)

SKT. HANS aften 23 juni kl 19.00 på det grønne område. Afbud fra Gunnar.
Bestyrelsesmøde 19. sep. Kl 18.00 hos JM
Generalforsamling 26. okt kl 19.00 : lokaliteten tilgår senere
Bestyrelsesmøde 13 november kl 18.00 hos GDJ

AH fremlagde et forslag til nyhedsbrevet. Formuleringerne omkring opkrævning af kontigent
samt omkring manglende betaling af samme skal gøres om, idet de fremlagte ændringer til
vedtægterne ikke kunne godkendes på generalforsamlingen. Desuden skal det præciseres, at
tilmeldingen til elektronisk modtagelse ikke giver mindre papir, men mindre arbejde for
bestyrelsen. Til næste bestyrelsesmøde.

5. Udestående opgave
a) CJ&GDJ- Etablere regneark for korrelationen mellem grundejere& vejnavne, der tilsendes
AH
b) AH-drøftelse af ændring design for hjemmesiden
c) AH-finde mulig 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 ekstaordinær generalforsamling samt en rykker procedure for
manglende kontigent 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 eroplyst 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 følger op på retur-mail med fejl
j) JM- Drøfte beskæring af Ahorn vejtræerne langs Skrænten med kommune ved rundgang.
ER i gang
k) BS- Oprettelse af besalings servise. ER i gang
l) AH- Billeder med optegnet forslag til kommune vedr. parkering
m) JM- Drøfte fortove fjernelse ellerudvidelse med kommune ved rundgang
n) Parkeret til foråret 2017-Hvadkan gøres mod den hastighed visse trafikanter bevæger sig
med på Skænten
o) Parkeret til forår 2017-Værdimæssige degeneration af kvarteret som følge af enkelte
grundejerers påfund

6. Eventuelt.
a) Det ses at Ahorn træerne langs Skrænten beskæres, arbejdet udføres sikkert af
kommunen. Men har de orienteret os i bestyrelsen om at dette arbejde igangsættes??beskæringen er i øvrigt i bunden af kronen, og ikke som vi ønsker det i toppen af træets
krone. Er i gang.

b) Det ses at visse huller i asfalt vejene er blevet lappet. Dog ikke alle huller. Der ses tydelig
grus i flere hullerpå flere af vejene.Også dette arbejde er sikkert udført af kommunen, har
de orienteret os i den anledning.
c) Hvorledes er fremdriften i kommunens projekt med at rette de skæve lygtepæle. ER i gang.

Referant Gunnar Deigaard-Jensen

