Grundejerforeningen Havnestad - Bestyrelsesmøde
Mødereferat nr. 76 bestyrelsesmøde den 11. september 2018 kl. 19.00 hos Nils (Pressesiloen)
S L U T T I D S P U N K T 21.00
Flg. deltager:
Christian Christiansen (CC)
Max Katzenelson (MK)

Per Dahlin (PD)
Annemette Hyldgaard (AH)

Afbud:
Martin Skanderby (MS)

Dan Pio (DP)

Nils Kruse (NK)

Annemette, referent
Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra sidste møde

2. Forslag fra Jutlandia Hus vedr. affaldsbeholdere
Indstilling:
Se vedhæftede.
Annemette kontakter Jan for at få de utildækkede affaldskurve uden låg samt en pris herpå.

3.

Opsætning af flere skilte med anvisning for støjniveauet

Status:
CC har været i dialog med politiet, og de siger, at de udmærket er klar over udfordringen. De
forsøger at være til stede, når det er muligt.
Ydermere har de et initiativ, ”Trygt natteliv”, hvor de vil forsøge at inkludere Islands Brygge,
således de starter deres patruljering på Bryggen og derefter bevæger sig ind mod midtbyen.
NK vil derudover forsøge at få et møde med politiet, således at dialogen ikke dør ud, nu hvor
sommeren er overstået.
Indstilling
Nils vil istandsætte et møde med politiet sammen med Christian.
4. Diskussion af fremtidige retningslinjer for hver af arbejdsgrupperne
Indstilling/beslutning økonomi v. DP & PD:
Vil forsøge at fremlægge en status på økonomien ved hvert bestyrelsesmøde samt et forecast
for resten af året. Det vil give et godt overblik over den økonomi vi har og hvor vi evt. skal
stramme op. Vi skal være lidt bedre til at være realistiske i budgetteringen.

Indstilling/beslutning hjemmeside/facebook PD/MK
Gruppen har en indstilling med til næste bestyrelsesmøde
Indstilling/beslutning Drift- og vedligeholdelsesplan (DVP) v/CC & AH
Ved henvendelser vedr. Drift- og vedligeholdelse vender CC og AH om det er noget vi vil gå
videre med. Vender det herefter med økonomigruppen om vi har råd til det. Dog har gruppen
en minimumsgrænse på kr. 10.000, hvor de kan godkende uden at spørge
økonomigruppen.Hvis ja, beder vi Jan om at effektuere. Og vi skriver tilbage til
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Er blevet sendt til Hanne som vil sende det til godkendelse via Penneo.
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forslagsstilleren uanset om udfaldet af beslutningen.
Jan udarbejder en månedlig projektplan, hvor tidspunkter og økonomi er beskrevet.
Indstilling/beslutning Forskønnelse v/MK & NK
Medtager en indstilling til næste bestyrelsesmøde.
Indstilling/beslutning Arrangementer v/NK, MS og DP
Medtager en indstilling til næste bestyrelsesmøde
5. Økonomi v/DP & PD
Indstilling:
Vi ønsker at godkendelse og bogføring af fakturaer sker hurtigere. Særligt vil det være rart, at
det er ajourført op til bestyrelsesmøderne.
Beslutning:
Christian tager fat i Hanne

Indstilling:
Intet at bemærke
Beslutning:
7. Drift- og vedligeholdelsesplan (DVP) v/CC & AH
Indstilling:
Motionsredskaber i den grønne kile anbefales fjernet.
Beslutning:
Bestyrelsesmedlemmerne kigger forbi inden næste møde og vi beslutter næste gang om det
skal fjernes.
8. Forskønnelse v/MK & NK
Indstilling:
Beslutning:
Gruppen tager fat i HD med henblik på at få placeret moonstone
9. Arrangementer v/NK, MS og DP
Indstilling:
Ingen kommende arrangementer
Beslutning:

10. Orientering v/ formanden
Status:
Intet
11. Nyhedsbrev

Penneo dokumentnøgle: 0CV2V-DG2G4-BE6SP-YYFB3-E8UOZ-P06IF

6. Hjemmeside/Facebook v/DP & MK
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Eventuelle punkter til næste nyhedsbrev:
•
12. Næste møde, herunder evt. punkter til næste møde
Skæbnen for motionsredskaberne i den grønne kile.
Vi skal arbejde med strategien hver gang – opfølgning og udvikling
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13. Eventuelt
Per spørger om den nye skole er med i foreningen.
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Dan Pio Petersen

Max Katzenelson
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