Bestyrelsen for Grundejerforeningen Havnbjerg Syd
afholder bestyrelsesmøde 19. september 2016 kl.
18.00 hos Gunnar Deigaard-Jensen, Violvej 11

Referat
1. Deltagere
a) AH, JM, GDJ, BS & CJ

2. Efterretningssager
a) Referat fra sidste møde 17. januar skal offentlig gøres på foreningens hjemmeside
b) Referat fra sidste møde 22. maj skal offentlig gøres på foreningens hjemmeside

3. Hængepartier fra sidst
a) AH samler op på hængepartierne
 Formulering af foreningens vedtægter ændringer udestår fortsat. De tilsendes
snarest bestyrelsen til kommentering idet de jo skal medtages på 2016 generalforsamlingen
 Fjernelse af fortove og opmærkning af parkeringsbåse – AH tegner et kort med
tydelig markering af fortove samt P-både, sidstnævnte afstemmes med GDJ og
omdeles til 10 dages hørring alene på den berørte villavej. Herefter indsamler AH
feedback gennem skriftlige svar fra de respektive grundejere vedr. denne etablering. Dette materiale med vort ønske overbringes så kommunen som en samlet
pakke. Generalforsamlingen orienteres
o JM har drøftet dette og det konstateres, at kommunen ønsker ikke at
fjerne nogle fortove. AH udarbejder kortet således generalforsamlingen
kan blive entydigt orienteret
o Idet der ikke er tilstrækkelig plads til markering af P-både, overvejes det i
stedet at anmode om et parkeringsforbud på Violvej
 Hvem er nye grundejere sidst
 Velkomstmappen indeholder ni en henvisning til vor hjemmeside
4. Foreningens økonomi
a) BS orienterer om nyt siden sidst.
Indtægter kr. 47.000, mens udgifter kr.
67.000
Kassebeholdningen er nu reduceret til kr. 112.000 med en balance på kr. 167.000
BS etablerer en oversigt over skyldige betalinger
b) Inkasso; idet kun 116 uf ad 130 grundejere har betalt, sendes de skyldige som tidligere aftalt til inkasso. BS søger metoden og leverandører hertil afklaret
Skulle de 24 få dårlig samvittighed og er det omdelte girokort bortkommet, kan der
straks betales på 3531 - 4731465908 med kr. 400 dækkende 2016 kontingentet med
angivelse af vejnavn samt husnummer. Bemærk, at alle betalinger med andre angivelser anses som en gave til foreningen
Det skal i bestyrelsen afklares, hvorvidt der er lovligt og derved muligt for bestyrelsen, at
offentliggøre navnene på samtlige de skyldige grundejere !!

5. Evaluering af Skt. Hans aften 2016
a) Langt det meste i selve arrangementet gik godt; der kunne have været solgt flere
øl
b) Det gik skidt med at rejse bålet igen i år; der mangler både brænde og hænder til
det arbejde. Dermed bliver bålet for lille og brænder for hurtigt ud
c) Til næste år skal det afklares, om der kan hentes ekstra brænde i f.eks. Nørreskoven weekend før bålet rejses. Øvrige gode idéer til hvor der kan skaffes ekstra
brænde efterlyses
d) Det fastholdes at vi også næste år lejer pølsevognen fra Slagter Nielsen
6. Hæk
a) GDJ ønsker det drøftet, hvorvidt der fortsat skal være dobbelt hæk mellem en
grundejeres matrikel og et grønt område; fjernes den hæk ud mod det grønne område, kan flisebelægningen endda udvides
GDJ udarbejder et kort, der angiver omfanget, og spørgsmålet tages med ved næste rundgang med kommunen
Nogle af de flise belagte stier, disse dobbelt hække vokser langs, vokser helt til, og
er ufremkommelige, idet vor kontrakt med gartneren angiver én årlig klipning. Dette
kan forsøges ændret, efter kontrakten udløber i 2018, og en anden skal indgås; enten ved to klipninger eller en seneste dato for den årlige klipning
I øvrigt er kommunen orienteret om både de hullede og de løse fliser på disse områder
Bestyrelsen er enige om, at tilstræbe, at vort område indrettes således, at foreningens omkostninger til grønt vedligehold minimeres

7. Planlægning i forbindelse med Generalforsamling

a)

b)
c)

d)
e)
f)

AH benytter den udarbejdede drejebog samt den opstillede tidslinje og omdelte et oplæg til kommentering.
2 specifikke emner til en post i bestyrelsen som bogholder i BS sidste år som kasserer blev drøftet; AH vil opsøge dem, og få afklaret om de er interesserede i et sådant valg.
Fastsættelsen af foreningens kontingent blev drøftet.
Præsentation af forslag til ændringer af fortove blev drøftet; kritikken fra sidste års
generalforsamling skal tages efterretning: ”Det noteres, at forslag til behandling og
afstemning på generalforsamlingen skal fremlægges meget mere specifikt; gerne
tydeligt indtegnet på et kort og vist med supplerende fotografier. Desuden skal kun
én sag ad gangen behandles. Flere sager, også selvom de er lignende, skal adskilles i separate punkter eller underpunkter. Det blev udvist en bred utilfredshed med
formen og dokumentationen bag de fremlagte forslag”.
BS afklarer muligheder med leverandøren til et efterfølgende arrangement.
AH afklarer om Morten Krog kan passe baren under generalforsamlingen
Invitationer skal være omdelt inden den 5. oktober.
AH korrigere det omdelte oplæg og frem sender dette til fornyet kommentering i bestyrelsen

8. Aktivitetsplan for 2016
a) Bestyrelsesmøde d. 17. januar kl. 15.00 hos AH

b) Tøndeslagning d 7. februar kl. 11.00 på Bellisvej
c) Rundgang med Sønderborg kommune inden 22. maj
d) Bestyrelsesmøde efter rundgang med Sønderborg kommune 22. maj kl. 18.00 hos JM
e) Etablering af bålet 19. juni kl. 12.00 på det grønne 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. sep. kl. 18.00 hos GDJ
i) Generalforsamling 19. okt. kl. 19.00.
j) Bestyrelsesmøde 14. november kl. 18.00 hos CJ

9. Udestående opgaver
a) CJ & GDJ der skal etableres et regneark for korrelationen mellem grundejere &
vejnavne
b) CJ – Regneark med GHS medlemmer & deres respektive mail adresser sendes til
AH
c) AH – drøftelse af ændret design for hjemmesiden
d) CJ – muligheder for hyggemiddag for bestyr. & fruer
e) AH - revideret velkomstmappe til fremsendelse til nye grundejere
f) AH – finde mulige emner til kasserer pr. november 2016
g) AH – formulere forslag til vedtægtsændringer
h) AH - tegner et kort med tydelig markering af fortove, der ønskes fjernet
i) AH - parkeringsforbud på Violvej afklares
j) BS – initierer inkasso for skyldige grundejere
k) GDJ - udarbejder et kort, der angiver omfanget af steder med dobbelt hæk
l) BS - afklarer leverandøren omkring arrangement ved generalforsamlingen
m) AH – kan Morten Krog passe baren under generalforsamlingen

10. Eventuelt
a) JM har drøftet vedligeholdelsen af søen med kommunen. Det meddeles os, at
kommunen pt. ikke har budget dækning for en sådan vedligeholdelse. Samtidig
står det dog at læse på selvsamme kommunes hjemmeside, at ”Parker og grønne
områder i Sønderborg Kommune er vigtige friarealer for kommunens borgere og
turister, samt små ’åndehuller’ for dyr og planter” og således konstateres det blot,
at kommunens udsagn og deres skrevne ord ikke stemmer overens
I øvrigt ved vi i bestyrelsen, at det efterspurgte arbejde er prissat til omkring 30.000
kr. ved vor gartner
Ja, man må i sandhed undres over kommunen
b) JM har også drøftet udskiftning af de resterende glødelamper i vejbelysningen med
kommunen; de viser sig, at kommunen mente at udskiftningen var komplet. De har
dog glemt en del lysmaster, alene i grundejerforeningens område.
c) JM har ligeledes diskuteret de samme lysmasters hældning. Kommunens projekt
omkring denne opretning er fortsat i den projekterende fase. Der er således ingen
tidsramme på, hvornår lysmasterne igen står lodret

.. // Carsten 20/09-2016

