Referat fra bestyrelsesmøde
Mandag d. 8. august 2016
Til stede: Jørn, Karina, Poul Erik, Allan, Mette
Generalforsamlingen bliver torsdag d. 1. september kl. 18.30 på VFC med taler Jakob fra Teknik & Miljø,
lokalerne på VFC er booket. Det bliver med spisning under oplægget omkring Ny Rosborg, derefter kaffe og
lidt sødt til selve generalforsamlingen. Spisning bliver med lune frikadeller og kold kartoffelsalat.
Vejle Kommune arrangerer gåtur på Ny Rosborg dagen før, onsdag d. 30. august kl. 19-21 – det ville være
fint, hvis flere fra bestyrelsen kunne deltage.
Samme dag, onsdag d. 30. august kl. 16, har gruppen ”Vestbyens Fælled” sat diverse embedsfolk og
politikere stævne ved Firmasporten omkring området omkring de gamle fodboldbaner og hundeskolen på
Firmasport samt den gamle lupinmark. Dette store område ønsker ”Vestbygruppen” skal bevares som
naturområde med rekreative muligheder. Mette er med i ”Vestbygruppen ” og deltager.
Mobilepay: Allan og Mette har modtaget, underskrevet og returneret dokumenter til Danske Bank, og i
skrivende stund er aftalen netop bekræftet, og vi beholder vores kontonummer. Allan og Mette modtager
endnu flere dokumenter til underskrift pr. post snarest. Mobilepay burde være aktiv medio næste uge,
således at vi kan annoncere vores nye tlf.nr. til mobilepay i nyhedsbrevet, der omdeles næste onsdag
Vi drøftede formulering til nyhedsbrev – udkast sendes pr. mail til bestyrelsen. Nyhedsbrevet trykkes i
kommende weekend mhp. omdeling senest onsdag d. 17. august. Dette af hensyn til at vores mobilepay er
virksomt, når nyhedsbrevet uddeles.
Næste år har Trædballe Grundejerforening 80 års jubilæum. Dette gøres der opmærksom på i kommende
nyhedsbrev mhp. flere betalende medlemmer, så vi kan holde en fest.
Vi skal stramme op over for udlån af div. ting kun til betalende medlemmer. Allan laver en opdateret
medlemsliste, som skal ligge i Vandværket, så bestyrelsen kan checke, om en, der vil låne et redskab, har
betalt kontingent.
Nu hvor aftalen med Kim er opsagt, skal vi selv passe legepladsen. Brønden skal efterses i efteråret, og Kim
vil gerne mod betaling ordne det, hvis ikke vi selv får det gjort. Mette og Karina kigger forbi legepladsen ind
imellem og rydder op og hiver ukrudt op. Jørn har klippet hækken. Mette har slået græsset bortset fra
yderkanterne ved specielt plankeværket, da de er for høje til en plæneklipper. Vores kanttrimmer er i
stykker, og Poul Erik vil høre Per i nr. 85, om han vil kigge på den. Vi skal have lånt en kanttrimmer til det
sidste græs. Jørn vil slibe den skarpe hjørnekant på sandkassen af. De øvrige små justeringer tager vi hen ad
vejen.
Tak for et godt møde. Vi ses til generalforsamlingen – vi mødes ca. kl. 17.30 på VFC.
Mvh.
Mette, 10. august 2016

