Bestyrelsesmøde onsdag d. 6. februar 2019 for Grundejerforeningen Hald Ege - Nonbo – Bækkelund

Dagsorden
1. Valg af ordstyrer
2 Valg af referent
3 Fejning/snerydning a. Hvordan skal vi sikre kvaliteten?
b. Hvem holder kontakten med snerydder?
c. Hvordan håndterer vi de mange ikke-betalende i området?
4 Revision af regnskabet. Hvordan når vi hurtigst muligt i mål?
5 Status antal medlemmer.
6 Sankt Hans 2019.
7 Oprensning af regnbrønde.
8 Nyt om Borgerforening.
9 Nyt om Vandtårnet.
10 Omfordeling af opgaver?
11 Evt.
12 Fastsættelse af næste mødedato.

Til stede: Jørgen, Henrik, Lars og Jens Christian
Afbud fra: Karsten, Jonas og Gry
Beslutningsreferat
1. Jørgen er valgt som ordstyrer.
2. Referent er Lars Tofte Kirkegaard.
3.a. Der skal være bedre rydning på fortove og bedre sandstrøning på veje og fortove.
3.b. Jørgen holder kontakten fremadrettet med snerydderen.
3.c. Der er kun 5 ud af 14 husstande i Bækkelund der betaler. Dette står ikke mål med at de skal have
ryddet sne. Bestyrelsen er enige om at anmode ikke-betalende om at betale via Mobile Pay. Henrik sender
anmodningerne. Pt. har 77% betalt.
4. Henrik forsøger at få Poul Erik (Granvænget 1) til at revidere regnskabet i uge 7. Lykkedes dette ikke, har
bestyrelsen besluttet, at regnskabet bliver revideret hos et revisionsfirma.
5. Medlemstallet er oppe på 77%.
6. Jonas bliver sat på som tovholder. Lars leverer kontakt til andre GF i Hald Ege, således der kan være flere
der hjælper med det praktiske. Karsten kontaktes med henblik på at støtte op.
7. Viborg kommune renser normalt hvert andet år, men visse brønde er tilstoppede. Jørgen kontakter
Viborg kommune for at få oprenset.
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8. Lars informerede om fremskridtet mht. stiftelsen af borgerforeningen. Det forventes, at der vil være
stiftende generalforsamling medio 2019.
9. Henrik fortalte om sidste nyt mht. vandtårnet. Skov- og Naturstyrelsen vil gerne sælge tårnet og det
omkringliggende areal med den klausul, at der ikke må bygges på grunden.
10. Se pkt. 3.b og pkt. 6. Jens Christian tager kontakten fremadrettet med containere til haveaffald.
11. Jørgen informerede om udviklingen mht. udstykningerne ved Egeskovvej og Kolbækken.
12. Næste møde bliver forventeligt maj 2019. Lars indkalder.
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