”Tingparken”
Formand: Martin Larsen, Frodesvej 51.

Kasserer: Mogens E. Knudsen Frodesvej 39.

Tlf. 41 91 83 93.

Tlf. 21 44 93 10
Bestyrelsesmedlemmer:

Torben Frederiksen nr. 57.

Liselotte Knudsen nr. 39.

Aksel Mikkelsen nr. 9.

Referat fra bestyrelsesmøde i Grf. ”Tingparken”, d. 16-12-2015.
Mødet blev afholdt på Frodesvej 51 Kl. 19.00
Tilstede var: Lotte, Aksel, Martin, Torben og Mogens.
Formanden havde i anledningen af julen inviteret på gløgg og æbleskiver, for egen regning forstås,
som altid ved vores bestyrelsesmøder.
1. Valg af referent.
Mogens Knudsen blev valgt til referent.
2. Godkendelse af referat fra Generalforsamlingen.
Da referatet var blevet godkendt efter at have været sendt rundt til bestyrelsen, så det var en
formssag.
3. Økonomi og regnskab.
Der er 14.184,14 kr. på kontoen i AL-Bank, og alle kendte regninger er betalt.
Der er endnu ikke taget skridt til en evt. flerårig aftale med RN Entreprenør, men formanden og
kassereren vil tage et møde med Rune Nielsen først i det nye år desangående.
4. Fremtid.

Der er ingen store eller små projekter ”på bedding” i det nye år, ud over en ny trappe
på stien mellem nr. 45 og 47, men forslag er altid velkomne.
Som nævnt under punkt 3, vil formanden og kassereren tage et møde med Rune
Nielsen, og sammen med ham, en runde i vores område, for at se på, hvad der skal
udføres af beskæring og reparation af stier, og øvrig vedligeholdelse i området, og så
evt. lave en flerårig aftale om vedligeholdelsen af området.

”Tingparken”
Vi ved, som nævnt først i punktet, at der skal laves en ny trappe på stien mellem nr.
45 og nr. 47, den er simpelthen livsfarlig, men ellers bare normalt vedligeholdelse og
beskæring, samt selvfølgelig græsslåning på fællesarealerne.
5. Bordet rundt/Eventuelt.
Der var ingen der havde yderligere, og mødet sluttede kl. 20.35, efter hyggelig
indtagelse af Gløgg og æbleskiver, kaffe, te og småkager, og lidt løs sank.
Referent:
Mogens E. Knudsen.

