Bestyrelsesmøde i Grundejer-foreningen Tvebjerg, 19/10 2015
Til stede: Alle bestyrelsesmedlemmer
Dagsorden:
1) Konstituering.
2) Indkomne forslag
3) Næste bestyrelsesmøde
1) Konstituering
Formand: Helene Reffstrup Møller
Næstformand: Lars Højfeldt
Kasserer: Else Friis
Sekretær: Else Thirup
Udvalg for grønne områder: Lars Højfeldt
Udvalg for legepladsen: Kjetil Norderud
2) Indkomne forslag
Vi gennemgik de 9 forslag fra generalforsamlingen den 17/9 2015.
Se referat fra denne.
1) Frit valg af TV-udbyder
Vi diskuterede, hvordan forholdene er i øjeblikket, men kom ikke til nogen
afklaring. Else Friis undersøger, hvad der er gældende i forhold til lokale
vedtægter og kontakter evt. udbydere. Sagen tages op igen på næste møde.
2) Klipning af græssti op mod ”Tvebjerg”
Helene kontakter den beboer, der har stillet forslaget, for at høre nærmere.
Forslaget tages op igen på næste møde.
3) Nye hundeskilte
Lang diskussion om hunde i snor! Hvad gør vi for at forhindre løse hunde og
hundelort i området?
Vi tænker over løsningsforslag og tager problemet op igen på næste møde.

4) Nye ”byporte” og fartregistrering på Hans Egedes Vej
Dette forslag blev nedstemt. Der er i forvejen vejbump og fartbegrænsning,
som fok naturligvis skal respektere
5) Afskaf tilskud til gadefest.
Den store gadefest er allerede nedlagt for et par år siden, og den beslutning
fastholdes. Posten slettes i budgettet.
6) Sankt Hans fest
Det er ikke en bestyrelsesopgave at arrangere Sankt Hans fest, men vi vil
gerne støtte økonomisk, hvis frivillige vil sætte en fest op.
7) Bedre kommunikation/hjemmeside.
Hjemmesiden har længe været meget mangelfuld af forskellige årsager,
blandt andet fordi den er vanskelig at bruge, og vi er enige om, at der er
behov for at gøre den mere oplysende og relevant for medlemmerne.
Hjemmesiden bør som minimum indeholde navne og kontaktoplysninger
for bestyrelsesmedlemmer og evt. medlemmer af fungerende udvalg.
Desuden foreningens vedtægter, aktuelle regnskab og budget samt løbende
opdatering med mødedatoer og mødereferater.
Else Friis undersøger mulighederne for at få et godt tilbud til installering og
teknisk assistance til en ny hjemmeside.
Den nye hjemmeside sættes på dagsordenen igen på næste møde.
8) Ny struktur for udvalg/arbejdsgrupper
Vi nåede ikke at diskutere dette punkt færdigt. Spørgsmålet er, hvordan vi
aktiverer nogle flere medlemmer til at gå ind i udvalg/arbejdsgrupper.
Emnet sættes på dagsordenen igen på næste møde.
9) Støjhegn ved Hobrovej
Vi diskuterede trafikforholdene ved Hobrovej, og vi synes også, at hegnet
tager noget af udsynet, men vi synes ikke en henvendelse til kommunen er
påkrævet, da der allerede er en velfungerende lysregulering.

3) Næste bestyrelsesmøde
Næste møde holdes den 1. marts kl. 16.30 hos Lars, nr. 265.

