”Tingparken”
Formand: Martin Larsen, Frodesvej 51.

Kasserer: Mogens E. Knudsen Frodesvej 39.

Tlf. 41 91 83 93.

Tlf. 21 44 93 10
Bestyrelsesmedlemmer:

Alma Jensen nr. 1.

Liselotte Knudsen nr. 39.

Aksel Mikkelsen nr. 9

Referat fra bestyrelsesmøde
i Grf. ”Tingparken”, d. 25-02-2015.

Mødet blev afholdt på Frodesvej 51 Kl. 19.00
Tilstede var: Lotte, Alma, Martin, Aksel og Mogens.

1. Mogens Knudsen blev valgt til referent
2. Godkendelse af referatet fra sidste møde.
Referat godkendt uden bemærkninger, da det var referatet fra Generalforsamlingen i august 2014,
og dette var godkendt af bestyrelsen, inden offentliggørelse.
Det var første møde efter Generalforsamlingen, da det viste sig umuligt at samle bestyrelsen i
december.
3. Økonomi/regnskab.
Vi har i øjeblikket 15.537,89 kr. på kontoen.
Alle kendte regninger er betalt op til dato, alle har betalt kontingent, ikke alle til tiden, men efter et
par rykkere, er pengene kommet ind.
4. Ny Hjemmeside?
Vores Web Master, Ulrik Keldke, har foreslået bestyrelsen, at vi skifter Host- Master, vi kan derved
spare ca. 200 kr. årligt, da op til 10 sider er gratis hos den leverandør Ulrik foreslår. Det koster èn
en gangs oprettelse på 90 kr. at flytte. Ulrik vil selv sørge for evt. overflytning af hjemmesiden.
Bestyrelsen følger Ulriks indstilling.
Vi skal vel i den forbindelse have lagt nogle nye billeder ind, og ændret lidt i teksten, det må vi se
på, sammen med Ulrik.

5. Vedtægter.
Vores vedtægter skal have et kritisk gennemsyn, da noget af det måske er blevet lidt
utidssvarende. Den nedsatte arbejdsgruppe/udvalg, der består af Aksel Mikkelsen, Mogens E.
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Knudsen og fhv. Byrådsmedlem Sv. Aage Christiansen, har aftalt møde d. 05 marts, for en sådan
gennemgang, for at se om der skal stilles ændringsforslag på den næste Generalforsamling i
august. Sv. Aage er blevet tilknyttet udvalget, pga. sin store erfaring med netop dette emne.

6. Får vi hvad vi betaler for hos RN Entrepr.?
Hvordan kontrollerer vi det`?
Vi ved ikke noget sikkert, før denne sæson er forbi. Vi må så til den tid bedømme på, om vi
mener, at vi har fået det som tilbuddet lyder på, og om det er det vi vil have. Det er jo en
prøve sæson der er aftalt, så er vi tilfredse fortsætter vi. Det kan jo også være der lige skal
rettes lidt til på aftalen, men det vurderer vi på til den tid.
RN har været rundt på arealerne, og beskåret buske og småtræer, samt ryddet op og kørt
det væk der lå og flød på arealerne. Der er også kommet nyt Slotsgrus på nogle af stierne.
Vi har en del muldvarpeskud på nogle af fællesarealerne, og i nogle haver. I haverne må
grundejeren selv løse problemet, på arealerne kan det blive lidt vanskeligt, da bestyrelsen
ikke vil stå for bekæmpelsen, og skal vi have et firma til at ordne det, ja så koster det
kassen. Vi er blevet enige om, at se tiden an, og så jævne ”skuddene” inden
græsslåningen starter. Den uro det giver, når græsslåningen starter, og havearbejde går i
gang, bryder muldvarpene sig ikke så meget om, så måske fortrækker de, ellers må vi
finde en løsning på problemet. Vi hører gerne fra jer, hvis I sidder inde med et godt forslag.

7. Evt.
Gyngestativet på legepladsen er fjernet af RN, efter aftale med bestyrelsen, da det var pilråddent,
gyngerne er lagt i skuret.
Bestyrelsen har modtaget 22 tilbagemeldinger, på det skema der blev sendt rundt, om evt.
genetablering, eller ikke, af gyngerne. 20 stemte for ikke at genetablere, og 2 for den billige
genetablering.
Emnet skal dog tages op på en Generalforsamling, da det kun er på en sådan, der kan tages
endelig stilling til emnet. Vi tog blot den vejledende afstemning, så vi vidste hvordan stemningen
var hos medlemmerne, og vi så vidste om vi skulle sætte noget i gang, eller vi kunne vente på
Generalforsamlingen. Vi venter.
Mødet slut kl. 21.00.
PBV
Mogens E. Knudsen
Sekretær og Kasserer.

”Tingparken”

