”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. 26-04-2016.
Mødet blev afholdt på Frodesvej 39, Kl. 19.00
Tilstede var: Lotte, Aksel, Martin og Mogens.
1. Valg af referent.
Mogens Knudsen blev valgt til referent.
2. Godkendelse af referat fra Bestyrelsesmødet 16-12-2015.
Da referatet var blevet godkendt efter at have været sendt rundt til bestyrelsen, så der var ingen
bemærkninger, men et par af punkterne fra dette møde bliver behandlet på mødet i aften.
3. Økonomi og regnskab.
Der står d.d. 26.765,63 kr. på kontoen i AL-Bank, og alle kendte regninger er betalt, og alle har
betalt kontingent, næsten til tiden, også vore 5 naboer, der er med på græsslåningen. Der er endda
én grundejer der har indbetalt 1000,00 kr. for meget, dette beløb vil blive tilbageført til
vedkommende, så snart kassereren får vedkommendes konto nr., så er vores indestående i ALBank altså retteligen 25.765,63 kr.

5. Bordet rundt/Eventuelt.
Dato for næste generalforsamling bliver d. 30. august kl.18.00 i M.I. F’s. Klubhus v/
den grå gymnastiksal på Marievangsskolen, og der startes som sædvanlig med lidt
mad og drikke, samt kaffe og kage.
Det vil i år koste 200 kr. at leje Klubhuset, hvilket bestyrelsen finder helt ok.
Frodesvej 47 er blevet solgt, så vores fhv. Formand Jørgen Jacobsen er nu flyttet

”Tingparken”
endegyldigt til Sejerø. De nye ejere vil blive budt velkommen til området, på et
tidspunkt efter indflytningen.
Der er kommet nye lejere i nr. 55.
RN Entreprenør har beskåret og klippet ned på buske og træer på fællesarealerne,
samt kørt Slotsgrus flere steder på vores stier. Firmaet har også stået for at bygge den
forfaldne trappe, på stien mellem nr. 45 og 47, om, så den igen er i god og forsvarlig
stand. Dette efter regning, da det ikke er en del af vedligeholdelsesaftalen.
Vi har også drøftet en flerårig aftale med RN Entreprenør, men da der ikke var noget
at spare ved det, valgte vi at fortsætte som før, da vi også mener at vi har et rigtigt
godt og prisbilligt samarbejde med RN.
Susanne i nr. 31. vil gerne have skåret den store hængepil, på ”Legepladsen”, noget
ned, samt ryddet kraftigt ud i krattet op til hendes grund, da den/det skygger meget i
hendes have. Hængepilen kan vi godt få beskåret, men først til vinter, da den på
denne årstid er fyldt med vand. Krattet var Susanne indstillet på, om nødvendigt,
selv at rydde op i, så vidt vi forstod, ellers bliver dette gjort sammen med den øvrige
beskæring. Aksel vil også gerne have beskåret kraftigt på noget vildt voksende
bunddækken, fra fællesarealet, ved hans kældergarage, det bliver også gjort sammen
med den normale beskæring.
Mødet hævet kl. 21.00.

Referent:
Mogens E. Knudsen.

