Bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Eghøj-Møllehavegaard
2. marts 2020 kl. 19.00 hos kasseren
Foreslået dagsorden:
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

Fraflyttende/tilflyttende medlemmer/ikke medlemmer/ grunde til salg
a. Herunder ejendomsmæglergebyr / procedure
b. Intet nyt – mange hus til salg
Naturudvalg - Grønne arealer
a. Status fra udvalg
i. Plejeplan næsten færdig, der arbejdes frem imod generalforsamlingen
b. Sti/trapperenovering
i. Trappen fra Kligenbergvej og ned i mod Hyttegårdsvej står umiddelbart først for
c. Honorering af Meisner for slåning af Peters plet
i. Bestyrelsen har vedtaget at honorere Peter Meisner med kr 1000 for hans
vedligehold af matrikel 26 bs(x) og rabatten mod søkrogvej
d. Kommunikation med Gribvand om beplantning ved overløbsbassin…. Og forslag om
nedsivning….
i. Intet nyt
Veje
a. Alternativ til nuv. Vejprojekt (belægning) Philip
i. Intet nyt
Økonomi
a. 2020 budget
b. – gennemgang af poster siden sidst – ny budgetopfølgningsmodel?
i. Post vedrørende email som kommunikationsmiddel tages på generalforsamlingen
og søges vedtaget so men vedtægtsændring
ii. Forslag til honorering af revisorer skal vedtages på generalforsamlingen
Restancer / inkassosager
a. 7 er for sent indbetalt der er stadig 5 der ikke har betalt dagsdato. Af de frivillige er der to
der ikke har betalt, der bliver sendt en rykker til dem som endnu ikke har betalt.
Henvendelser fra medlemmer
a. Henvendelse om motorcrosskørsel – se eghmgh@gmail.com mail fra Frigast
Hjemmesiden eghmgh.dk
a. Herunder:
i. Mail procedure/ansvar – mail closure
ii. Sikkerhedskopi?
iii. Opdateringsdisciplin – referater – bestyrelse
iv. Beskrivelse af GF
Rapportering fra udvalg
a. Grundejerforeningssammenslutningen – der er møde 4. marts – hvem vil med ?
i. Thomas deltager for foreningen
b. Affaldsmøde med kommunen
Vedtægter og regler – vedtagelse af forslag
a. Vedtægter: Samme forslag som sidst, dog med ændret forslagsfrist
i. Bestyrelsen forslår ændringer vedr. Optagelse af medlemmer i forenngingen
ii. Vedr. Rykkergebyr foreslår bestyrelsen en fordobling af disse.
iii. Fristen for indsendelse af forslag til generelforsamleingen ændres til 14 dage før
iv. Bestyrelsen forslår at der fremover kun skal være en revisor og en til to suppleant
v. Afstemningsregler revideres

vi. Diverse formuleringer vedrørende kommunikation
Ordensregler: Ny redigeret version
i. Sproglig redigeret ordensregler vedtaget
10. Om generalforsamling:
a. Indkaldelse og genindkaldelse inkl. Forslag indenfor frist
i. Distributionsliste
b. Dirigent – forslag?
c. Best. Medlemmer på valg: Formand og 2 menige medlemmer og suppleant
d. Valg af revisorer
i. Bestyrelsen foreslår genvalg
e. Økonomigennemgang
f. Rapport fra Naturudvalg
g. Indkomne forslag?
h. Indhold: Nabohjælps besøg? Vandnedsivning?
11. Diverse
a. Print
b. Påbudsbrev – rabatter og stier
c. CVR nemid…
d. Forretningsorden- foreslår omdeling af forslag fra Steen til godkendelse inkl. Årshjul og
leverandører
e. Forplejning til møder….
12. Næste møde – tid og fokus emner
a. Lørdag den 2/5 . Kl 10.00 Ramhuset
b.

