Referat fra bestyrelsesmøde i GFØ mandag den 28. januar 2019 hos Christian
Tilstede: Christian, Evy, Morten, Jens Kristian, Karsten
Afbud: Vitus
Referat fra sidste møde er godkendt pr. e-mail.
GFØ er nogenlunde velfunderet økonomisk, når næste afdrag på 2.500 kr. pr. husstand er
indgået pr. 1. februar. Vi har så ca. 60.000 kr. til træarbejdet, som er en del af
vejprojektet, hvilket muligvis ikke er tilstrækkeligt. Vi afventer oplæg fra Vitus (om
træarbejdet) og afgør på næste møde, om vi skal stille forslag til generalforsamlingen om
yderligere indbetalinger.
Vi besluttede at lave en lamineret udgave af plantelisterne og vores bede, som vi uddeler
til alle på generalforsamlingen.
Christian har været rundt til de fire partshavere i PA 9-11 med vores oplæg til salg af
stiarealet, som de alle har nikket ja til. Salget skal nu vedtages på generalforsamlingen.
Christian og Karsten har været til møde i Sundbyernes Grundejerfællesskab (SGF), hvor vi
fik en række gode råd om ændringer af vores vedtægter, herunder en tinglyst
medlemspligt. Der er meget at tage stilling til, og vi vedtog at sætte et punkt på
dagsordenen på generalforsamlingen, hvor vi vil nedsætte en arbejdsgruppe med henblik
på en genemgribende modernisering af vedtægterne. Der indhentes tillige pris på de
forventede omkostninger ved tinglysning af nye vedtægter, samt juridisk bistand til at
fortfatte disse.
Angående GPDR følger vi de regler, der er på området, og bruger i øvrigt vores sunde
fornuft.
Træerne skal klippes, og der indkaldes til arbejdsdag lørdag den 2. marts kl. 10.00. Jens
Kristian taler med Michael Christensen (KA 6), som tidligere har hjulpet med udstyr, om
det skønnes nødvendigt med en lift med den tykkelse, grenene har. Bestyrelsen gav Jens
Kristian mandat til om nødvendigt at bestille en lift, hvis prisen ikke overstiger 3.000 kr.
Den ordinære generalforsamling bliver afholdt onsdag den 27. marts 2019. Der udsendes
en nyhedsmail med reminder om sidste frist for indsendelse af forslag. Vi planlægger en
overraskelse til generalforsamlingen i anledning af 120 års jubilæet 

Næste møde onsdag d. 6. marts 2019 kl. 19.30 hos Christian.

Referent
Karsten

