Referat fra bestyrelsesmøde d. 31. maj 2017
Til stede: Tine, Jørn, Martin, Bent, Dorthe, Mette
Siden sidst (februar 2017) har yderligere 6 beboere indbetalt kontingent via mobilepay. Det er ikke lykkedes
at fremskaffe en opdateret medlemsliste via Allan, så det er uvist, hvor mange betalende medlemmer, vi
har. Mette forsøger at kontakte Allan vedr. dette. Vi drøftede, at i tilfælde af at kassereren skulle ønske at
fratræde posten, er Dorthe interesseret i at træde til som kasserer, og at der derefter skulle være intern
rokering i posterne i bestyrelsen, ud over at vi til generalforsamlingen skal søge et nyt bestyrelsesmedlem.
Vi drøftede forholdene på legepladsen. Vi er enige om at fortsætte den fælles indsats fra bestyrelsen
omkring græsslåning og hækklipning. Martin har i skrivende stund renset brønden og vil i sommer klippe
hækken, og Bent har forleden slået græsset. Skriv en mail til alle i bestyrelsen, hvis du har været på
legepladsen og lave noget, så ingen går forgæves. Vi drøftede en fast arbejdsweekend hvert år, Mette
kontakter Karina. Der skal indkøbes ny babygynge, Mette sørger for dette. Jørn vil gerne save stolperne op,
men mangler sparring i forhold til placering og udformning, Karina kontaktes.
Vores ambitioner om diverse arrangementer dette forår er ikke blevet til noget. Jubilæet tænkes markeret i
forbindelse med generalforsamlingen i august/september.
Vi drøftede den forurenede jord på hhv. engen vest for Raakjærsvej og på den gamle lupinmark – jorden er
fyldt med rester af byggematerialer, glas, plastik og andet uforgængeligt skrald. Til mødet i efteråret 2016
omkring jordpåfyldningen blev den forurenede jord pointeret fra alle de fremmødte, men der er intet sket
fra kommunens side. Mette har billeddokumentation af den forurenede jord og har intentioner om at
indsende klage til Teknik og Miljø samt fremføre klagen til borgmesteren på et kommende byrådsmøde.
Sct. Hans er lige om lidt. Jørn har kig på en mængde sanketræ og giver besked, når vi skal komme og hjælpe
med at slæbe. Tine vil gerne lave en stor portion snobrødsdej. Mette og Dorthe koordinerer indkøb af
pølser, brød, sennep, ketchup, øl, vand og sodavand – Mette kontakter Allan for information om tidligere
års indkøb. Vi drøftede rimeligheden i at udlevere gratis øl/vand/sodavand til alle til Sct. Hans, da mange af
de fremmødte faktisk ikke er betalende medlemmer af grundejerforeningen, endsige bor herude. Vi enedes
om, at der er gratis sodavand/vand til alle børn, og at voksne erlægger kr. 5 pr. øl/vand/sodavand. Snobrød,
pølser og brød er gratis for alle.
Der er godt gang i salget af huse herude – vær gerne opmærksom på nye beboere og læg gerne flyeren
”Velkommen til Trædballe” i nytilflytteres postkasser.
Jørn har fikset traileren, tusind tak. Jørn ønsker at indkøbe ny presenning til traileren, hvilket bestyrelsen
gav grønt lys for.
Der laves nyhedsbrev i løbet af den kommende uge. Den rundsendes som vanligt mhp. rettelser, tilføjelser
etc., og derefter printer Mette 320 stk. på den nye printer og leverer til Dorthe og Bent, som folder alle og
videregiver til Jørn mhp. omdeling næste weekend d. 9./10./11. juni.
Som altid kan Jørn kontaktes, hvis nogen kender nogen, som har træ og kvas til bålet.
Tak til Tine, som lagde hus til bestyrelsesmødet. Tak for et godt møde.

Mvh. Mette, 05.06.2017

