Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Maglekrogen
15. august 2017

Deltagere: Jesper, Allis, Kirsten, Jakob, Elin
Gæst: Line (L50)

Dagsorden:
Konstituering
Den nye bestyrelse konstituerede sig med Jesper Sandberg (M28) som formand
og Elin Kristensen (M22) som kasserer. Kirsten Klie (L58) og Allis Ougaard (M19)
er menige bestyrelsesmedlemmer. Jakob Lundsager er suppleant.
Ny Hjemmeside
Da der ikke kom noget ud af kontakten til det firma, vi i maj måned kontaktede
m.h.t. at få lavet en ny hjemmeside, havde Kirsten (L58) kontaktet Line (L50),
som det viser sig bl.a. lever af at lave hjemmesider.
Bestyrelsen havde inviteret Line til at komme at præsentere et forslag til en ny
hjemmeside. Forslaget så godt ud, havde de elementer vi skal bruge og skulle
være nemt for os selv at opdatere hen ad vejen. Det blev besluttet at bede Line
arbejde videre med projektet og rådføre sig med Kirsten vedr. faktuelle ting. Når
hjemmesiden er ved at være klar, mødes vi igen med Line for at se det færdige
resultat og evt. komme med rettelser mv. Prisen for hjemmesiden er kr. 10.000,
hvilket også er det beløb, bestyrelsen på generalforsamlingen fik tilsagn om at
måtte bruge.
Nordvand
I forbindelse med at Nordvand har overtaget vandledningerne i vores område,
skrev bestyrelsen tidligt på foråret under på forskellige dokumenter for
Nordvand til brug for en tinglysning. Der var imidlertid nogle krav til udfyldelsen
af dokumenterne, som vi ikke var blevet gjort opmærksom på, og Jesper fik
derfor dokumenterne tilbage.
Da vi i mellemtiden har haft generalforsamling og bestyrelsen nu er en anden,
valgte Jesper at bede om et helt nyt sæt dokumenter til udfyldelse og
underskrift. Det blev aftalt at Jesper udfylder dokumenterne og efterfølgende
tager en runde til bestyrelsesmedlemmerne og får dokumenterne underskrevet.
Sammen med disse dokumenter skal der også medsendes et referat fra seneste
Generalforsamling med underskrift samt referat fra seneste (dette) bestyrelsesmøde også med underskrift.

Økonomi
Elin meddelte, at der nu kun er to husstande, der endnu ikke har betalt
kontingentet for 2017. Elin sendte rykker d. 14. august.
Sommerfest
Der blev afholdt festkomitémøde hos Elin d. 14. august, hvor det bl.a. blev aftalt
at afholde skattejagt for børnene.
På bestyrelsesmødet blev det aftalt at indkøbe et nyt telt, da det ene af de to vi
brugte sidste år måtte kasseres, da det var gået i stykker.
Allis tilbød at bestille et nyt samt sikre sig, at det kan leveres inden
sommerfesten d. 26. august.
Elin

