Referat fra Fælles bestyrelsesmøde GFØ & vejlaug mandag d 21-dec-2009
Tilstede:

Annette, Lis, Evy, Ole, Kirsten, Henriette

Afbud:

Andreas, Grethe, Ulla, Morten

Dagsorden:
Gensidig orientering GFØ & vejlaug.
GFØ relateret:
Mht. stien afventer vi stadig fra Ulla, først i januar sender bestyrelsen et nyt brev, denne
gang med en deadline, afhængig af svaret, bliver tilbudet givet videre til Prøvestens alle
11.
Den danske bank skal spørges om det er muligt at lave en underkonto til klimagruppen
(Henriette).
2 træer på Kongedybs alle – ud for nr. 26, er gået ud og er meget vakkelvorne, de skal
fjernes for at de ikke vælte og forårsage et uheld. Ole vil gerne påtage sig denne tjans ?
Bestyrelsen kontakter Morten for at få adresse på den gartner der skaffede os det nye
vejtræ, der er sat ud for nr. 6 på Kongedybs alle. De nye træer skal plantes i april/maj
2010.
Evy har en del historisk materiale fra livet i GFØ – der var enighed om aflevere det til
Amager lokal historisk arkiv. På denne måde bliver det bevaret for eftertiden, og flere kan
få glæde af det.
Vejlaugs relateret:
Regningen for udbedringen af hullet på Kongedybs alle ud for nr. 17, er stadig ikke betalt.
Ole fik en rykker i oktober måned. Henriette kontaktede regnskabsafdelingen i TMF og har
talt med Rikke Søndergård der nu er på sagen. Vi mangler del-regningen fra brolægger
Henrik Støckel, denne skal skaffes fra Max Wagner, og det er endnu ikke sket. Vi afventer
stadig. Henriette henvender sig til Rikke og Max, tirsdag d 22-dec-2009.
Klimagruppen skal passe på at de ikke overskrider deres beføjelser. Vi vil invitere dem til
vores næste bestyrelsesmøde, for at bede dem om en orientering. Det er dejligt med en
aktiv, kreativ og initiativrig gruppe. Det skal de have stor ros for. De må dog ikke
underskrive sig på bestyrelsens vegne. Enten skal bestyrelsen give grønt lys, eller de skal
selv have mandat. Jvf. referat generalforsamlingen, hvor det foreslås at de får mandat,
men det bliver ikke givet (under pkt. evt. hvor der ikke kan besluttes eller stemmes). Der

gives tilslutning til gruppen, men den er ikke beslutningsdygtig på bestyrelsens vegne. De
skulle gå videre med ideerne: delebil, energisyn, grøn energi og båden Fugl & fisk.
Kommunen mener at de varslede påbud fra 2009, vil blive effektuer et i 2010. Vi må
afvente påbudene i 2010 og glæde os over, at vi har sparet endnu en sjat penge op ?
Næste møde:
Onsdag d 13-jan-2010 kl. 19:00 hos Henriette Kongedybs alle 19
Klimagruppen inviteres til kl. 20:00

