Bestyrelsesmøde onsdag d. 28. november 2018 for Grundejerforeningen Hald Ege - Nonbo – Bækkelund
Dagsorden
1. Valg af ordstyrer
2. Valg af referent
3. Præsentation af de nye valgte i bestyrelsen
4. Fejning/snerydning - ny snemand og samarbejde med øvrige grundejerforeninger?
5. Budget for 2018/2019
6. Kontingentindkrævning - Mobilpay, konto-nummer eller kuvert til Henrik Degn
7. Omdeling af kontingent-sedler
8. Praksis for regnskab/kasserer/regnskabsholder - aflønning?
9. Gamle regnskaber smides ud samt checks?
10. Nyt om Vandtårnet
11. Borgerforeningen
12. Omfordeling af opgaver?
13. Evt.
14. 14 Fastsættelse af næste mødedato.
Referat
Tilstede: Lars, Jørgen, Jens og Henrik. Ikke tilstede: Carsten, Jonas og Gry
1) Jørgen valgt til ordstyrer
2) Henrik valgt til referent
3) Kort præsentation af gamle som nye i bestyrelsen. Velkommen til Jens som suppleant.
4) Ang. Fejning: Vi har været rundt og se i området, og vores skøn er, at der ikke er behov for fejning
udover to-tre steder på kortere strækning. Derfor har vi i bestyrelsen besluttet, at fejning af blade
m.m. påhviler den enkelte lodsejer. Der skal være ens regler for medlemmerne, og vi kan ikke
udpege bestemte områder til fejning og ikke andre områder.
Vi fastholder ordningen med vores nuværende ”snemand”, og vi venter med at se, hvordan det ser
ud til næste år m.h.t. en evt. ny borgerforening.
5) Vedtaget at kontingentet er uændret på 450,6) Kontingent kan betales på en af følgende måder:
• MobilPay (ser vi helst i bestyrelsen)
• Indbetaling på konto -nummer
• Kuvert med angivet adresse i postkassen Egeskovvej 13 -Henrik Degn
Uanset hvilken betalingsform, så er det vigtigt, at der er angivet adresse, og gerne navn på indbetaler
7) Jørgen deler kontingentopkrævningssedler ud med yderlig information -trailer, stige og tromle
8) Drøftet og konklusionen er at, der ikke skal være aflønning for arbejdet.
9) Accept til at smide ældre ting ud over 5 år.
10) Vandtårnets status kort ridset op. Fremtidsaspekter diskuteret.
11) Borgerforening: Der er møde på mandag. Status er, at der laves stiftende generalforsamling til
sommer 2019. Alle grundejerforeningerne er inddraget i processen, og det er meningen at
foreningerne på sigt bliver inddraget. I næste Hald Vind vil der komme mere info omkring
processen.
12) Udsat til næste møde, hvor vi måske er flere til mødet?
13) Under eventuelt drøftede vi de evt. kommende bebyggelser på Egeskovvej samt på modsatte side
af banestien. Følgevirkninger af den evt. massive udbygning af Viborg by.
14) Næste møde onsdag d. 23/1 kl. 19.30

