Referat af bestyrelsesmøde d. 6/6-2017
Tilstede: Jørgen, Anita, John, Michael, Henrik, Nanna
Fraværende: Finn, Herbert
Dagsorden
1. Velkommen
Formanden bød velkommen.
2. Godkendelse af referat af sidste bestyrelsesmøde.
Referat godkendes
3. Siden sidst, orientering fra formanden:
3.1. Indkommende post
Formanden retter en henvendelse til formanden for svalehøjen.. ang. Støj og uro på fællesarealerne.
Har fået henvendelse fra beboer på svalehøjen, om at fodboldmålene gentagende gange er flyttede ned i den ene ende af arealet med front mod hinanden så målene ikke kan bruges af børnene.
Leif Johansen fremskaffe revideret tilbud på 12 meter bæltet. Mgf ordre arbejdet ud fra tilbudet .
Der indhentes tilbud på fjernelse af budskab omkring ejendommen Åvænget 55, Jørgen snakker
med Finn, samt sendes en skrivelse til ejeren af ejendommen Ryttervænget 27. samt tilbud for fjernelse af skråning omkring ejendommene 53c/53b på Åvænget.
3.2.
3.3. Gennemgang af todo-listen.
Jørgen og John opsummere udestående gartnerarbejder, og udarbejder en ny liste.
3.4. Ny forretningsorden.
Der er fortaget revision.
4. Nyt fra kassereren
4.1. Status på kontingentindrivelse.
Forslag til næste generalforsamling, at alle kontingenter indbetales via PBS. Istedet for girokort
som fremover vil blive pålagt gebyr.
5. Grønne. Arbejder
5.1. John og Jørgen udarbejder liste til ekstra arbejde til gartneren.
5.2. Højen - hvordan sætter vi fart i sagen.
John finder en dato for et møde, der sendes en invitation ud til de omkringboende.
6. Aktiviteter
6.1. Sankt hans arrangement.
Tørre grene, samt andet brandbart modtages gerne på engen, på bålpladsen.
Anita Mgf står for heksen til voksenbålet, og Nanna "i det gule hus" står for heksen til børnebålet.
Invitation til arrangementet, vil lægge på hjemmesiden og på Facebook.
6.2. Sommerfest.

Mgf holder sommerfest på formanden's adresse, d. 1/9-2017 kl. 18
6.3. Tur til Avedøreværket ?
Datoen sat til d. 23/9-2017 nærmere info kommer senere..
7. Eventuelt.
8. Næste møde.
Sankt hans d. 23/6-2017
18/6-2017
Nanna

