Referat fra bestyrelsesmøde d. 8. februar 2017.
Tilstede: Allan, Jørn, Dorthe, Bent, Mette
Status efter temamødet om vand. Der var rigtig godt fremmøde, 40 i alt inkl. 5 fra bestyrelsen. En rigtig god
aften med spørgelystne gæster og åbne, professionelle fagfolk, der tog folks spørgsmål alvorligt. Vi følger
op på dette med jævne mellemrum. Det er planen at invitere de samme folk igen om godt et års tid.
Traileren er gået i stykker. Jørn sørger for at få svejset vangerne, som er gået i stykker formentlig pga.
overvægt.
Fastelavn: Jørn og Mette står for fastelavn søndag d. 26. februar kl. 14. I skrivende stund er tønder, slik etc.
indkøbt. Dorthe bager fastelavnsbollerne i år, tak for det.
Engen vest for Raakjærsvej: trods flere mails til kontaktpersonerne på Vestkæret og Rubjergvej har der ikke
været respons, hvorfor arbejdet med at arrangere møde med Teknik & Miljø vedr. gravearbejdet derovre
sættes i bero.
Forslag til kommende arrangementer: forslag om en aften med romsmagning (Mette venter info fra en
nabo), eller en aften med ølsmagning (Dorthe melder tilbage om en arrangør). Måske en udflugt til
Hornstrup Mølleby for at se et kinoorgel? Gåtur til Himmelpind for at se den ny mountainbikebane? Notits i
nyhedsbrevet omkring den årlige naturoprydning via Grønt Forum. Måske endnu en nattergaletur? Mette
følger op.
Medlemsstatus: p.t. er der 60 medlemmer, heraf har de 18 benyttet sig af mobilepay.
Nyhedsbrevet uddeles snarest muligt og senest i weekenden uge 7.
Status omkring bestyrelsesposten som revisor: Poul Erik er fraflyttet området, hvorfor Dorthe som
revisorsuppleant er tiltrådt posten indtil dette års generalforsamling i september.
Trædballe Grundejerforening kan i år fejre 80 års jubilæum. Vi snakkede om at markere dette med et kaffe/kagebord i forbindelse med Sct. Hans. Derudover at efterlyse gode historier fra de beboere herude, som
har boet her længst tid. Mette opsøger Gerda på Engvej 5, som menes at være den person, som har boet
herude længst.
Et ægtepar fra Herning har i efteråret forespurgt grundejerforeningen, om nogen kender ”Bakkevej”, som
siden er omdøbt. Dorthe mente at have læst på ”Vejle Vores By”, at Bakkevej nu hedder Raakjærsvej.
Dorthe melder tilbage, før Herning-parret kontaktes med endeligt svar.
Allan meddelte, at foreningens kopimaskine er udtjent og der derfor skal indkøbes en ny. Allan bad om, at
den nye kopimaskine ikke skal stå hos ham, men hos en anden i bestyrelsen. Allan og Mette har i dag været
i Zapp-inn og indkøbt ny kopimaskine, som indtil videre står hos Mette. Har nogen en ledig plads til en
kopimaskine og lyst til at kopiere nyhedsbreve og andet mindst 4 gange årligt, så sig endelig til.
Tak til Dorthe og Bent for at lægge hus til bestyrelsesmødet. Tak for et godt møde 

Mvh.
Mette
14.02.2017

Huskeliste:
Jørn: reparation af trailer
Jørn og Mette: arrangere fastelavn. Mette: the, nescafe, krus og kander med kogende vand.
Dorthe: bage fastelavnsboller (ca. 30 stk.) til fastelavn.

