”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.

Christian Røngaard nr. 45.

Jes Christensen nr. 41

Referat fra bestyrelsesmøde i Grf. ”Tingparken”, d. 12-12-2018, kl. 19.00
Mødet blev afholdt hos Formanden i nr. 51.
Tilstede: Martin Larsen, Mogens E. Knudsen, Torben Frederiksen, Christian Røngaard, Jes Christensen, samt
suppleanterne Aksel Mikkelsen og Erik Larsen.
1. Mogens Knudsen blev valgt til referent.
Der var dømt julehygge, med gløgg og æbleskiver (Formandens regning), da vi jo i bestyrelsen, selv afholder omkostningerne
ved bestyrelsesmøderne.
2. Godkendelse af referat fra sidste møde:
Referat fra sidste møde (Generalforsamlingen) godkendt uden bemærkninger, referatet var jo også blevet godkendt én gang,
inden det blev sendt ud.
3. Økonomi/regnskab:
Økonomien er ok, der er ca. 19.635,11 kr. på kontoen, men vi har endnu ikke modtaget regning for andet halvår, fra RN
Entreprenør, og den lyder normalt på 13.785 kr., så dette gør jo et indhug i kapitalen på et tidspunkt, ligeledes skylder vi
generalforsamlingens dirigent et par flasker vin, for sin indsats på generalforsamlingen, dette bliver klaret inden jul.
4. Arbejder på fællesarealer og stier i foråret.
Medlemmer af bestyrelsen går en tur rundt på arealerne sidst i januar/først i februar, for at se, om der er noget der trænger
til ekstra beskæring eller rydning. Skulle der være nogen medlemmer, der har ønske om evt. indsats på et af fællesarealerne,
så send lige en besked til enten formanden eller kassereren, men husk, vi har stadig selv et ansvar for at arealerne ser pæne
ud, vi har ikke betalt for total vedligeholdelse, så var prisen en anden.
5. Evt.
Nr. 47 er blevet solgt, og Erik Theil er fraflyttet. Bestyrelsen aflægger de nye et besøg, og byder velkommen i kvarteret og
Foreningen, når de er kommet på plads,
Aksel og Erik redegjorde for det sidste indlæg til høringsfasen mht. den forestående udstykning/bebyggelse af den fhv.
kirsebærplantage. Høringen sluttede d. 4. januar 2019, og Aksel og Erik har udarbejdet et ændringsforslag til udstykningen,
således, at den kommer til at genere os mindst muligt. Der er i det hele taget lagt et kæmpe arbejde, af de to +hustruer, samt
en del af bestyrelsen, i den sag, der nu har stået på i godt et år. Undertegnede formoder, at projektet kommer på dagsordenen
i Miljø, Plan og Landdistrikter, enten i februar eller marts, til godkendelse, inden det går videre til endelig vedtagelse i
Byrådet, så der er lidt tid endnu, inden det går løs på området.
Mødet slut ved 21.00 tiden.
PS: Referatet er desværre lidt forsinket pga. tidsmangel og sygdom.
Referent
Mogens E. Knudsen

