Referat fra bestyrelsesmøde i Trædballe Grundejerforening
mandag d. 28. maj 2018 kl. 20

Til stede: Jørn, Karina, Dorthe, Bent, Mette
Dorthe informerede om at vi er 50 (måske 52) betalende medlemmer i Trædballe Grundejerforening. Der
er indkøbt nye redskaber til vandværket, og med få betalende medlemmer og store udgifter med bl.a.
betaling af gammel gæld til afgående kasserer Allan er der stadig sorte tal trods alt, men regnskabet er
stramt.
Uheldigvis er der ikke blevet rettet i vores annonce i VFC-bladet. Dette søges rettet til næste sæsons blad
efter sommerferien. Desuden blev vi enige om, at annonce på halv størrelse vil være fint med mindre tekst.
Dette grundet regning på 2000 kr. årligt for nuværende annonce. Mette kontakter Finn/Jan ved VFC for at
få det rettet.
Primære formål var at få Sct. Hans på plads. Dorthe fremlagde budget fra sidste år, og vi fik overblik over
behov for indkøb. Vi blev enige om, at Dorthe og Bent køber alt ind til Sct. Hans, og Mette og Jørn står for
Sct. Hans aften i år. Som vanligt kan Jørn kontaktes vedr. kvas og brænde til bålet. Der er allerede
påbegyndt en lille bunke bag Firmasport, hvor folk kan lægge deres bidrag til årets bål. Taler til årets båltale
bliver Allan Pedersen, som siden bestyrelsesmødet har takket ja til opgaven. Vi blev enige om at fastholde
tidspunkter for børnebål, tale og båltænding som de tidligere år.
Dorthe og Bent har fået repareret plæneklipperen på legepladsen, og der planlægges bygning af lille skur til
plæneklipperen, så ingen skal lægge privat plæneklipper til og foreningens plæneklipper ikke skal op og ned
af trapperne til vandværket hver gang.
Jørn vil ændre de gamle plancher (slå-ud-skilte) med reklame om vores Sct. Hans fest – der skal blot ændres
tekst med ugedag til lørdag på plancherne, ellers er de rigtig fine.
Vi fik afsat to datoer i august til generalforsamlingen, enten mandag d. 27. eller torsdag d. 30. august.
Teknisk Forvaltning bliver inviteret til at snakke mere om vand for at følge op på mødet for nu 1½ år siden,
specielt fordi vi gerne vil vide, hvad de har brugt tiden på, nu 3 skybrud senere. Endelig dato udmeldes, når
Teknisk Forvaltning har meldt tilbage, forhåbentlig en af de to udmeldte. Der er sendt mail til Teknisk
Forvaltning, afventer svar derfra.
Mette har ved genindvielse af Himmelpind tidligere i maj snakket med Mikkel, som står for Mountainbikebanen på Himmelpind, dette vedr. endelig aftale om et arrangement til efteråret. I bestyrelsen enedes vi
om lørdag d. 6. oktober – Mette vender tilbage, når Mikkel vender tilbage om han kan. Ideen er at
arrangere en rundvisning på banen deroppe inkl. skumfiduser, pandekager og kakao over bål, og Mikkel vil
hjertens gerne fortælle om arbejdet med banen.
Nyhedsbrevet med invitation til Sct. Hans uddeles weekenden 9. og 10. juni, ca. 14 dage før midsommer.

Bestyrelsen blev enige om at stramme op omkring medlemskab, så Dorthe sidder i døren til
generalforsamlingen mhp. tjek af medlemmer af grundejerforeningen. Det samme gælder i øvrigt ved
henvendelse omkring lån af redskaber.
Tak for et godt møde – vi ses, hvis ikke før eller senere, så til Sct. Hans 

Mvh.
Mette

Huskeliste:
Dorthe og Bent: handle ind til Sct. Hans – Jørn og Mette tager imod varerne.
Jørn: kvas og brænde til bålet. Plancher med reklame om Sct. Hans fest.
Mette: invitere Teknisk Forvaltning til info om VAND til generalforsamlingen. Arrangere dag på
mountainbikebanen med Mikkel. Kontakte VFC om vores annonce i VFC-bladet.
Mette og Jørn: Sct. Hans.

