Bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Tvebjerg den 7/9 2016
Til stede: Alle i bestyrelsen
Dagsorden:
1) Grønne områder
2) Legepladsen
3) Hjemmeside
4) Forberedelse af generalforsamling den 28/9

1) Grønne områder ( v. Lars)
a) Planering af boldbane: Steen Thomsen (Græshoppen) forlanger12.000 + moms,
Finn Krebs forlanger 9.500 + moms. Vi valgte Finn. Lars bestiller arbejdet, der skal
udføres i september.
b) Stien op til Tvebjerg: Stien er næsten re-etableret, men mangler at blive rettet op.
Desuden skal der plantes nye buske ved cementtunnellen, og fortovet nr. 86 - 88 skal
rengøres. Lars følger op på disse ting.
c) Sprøjtning: Else F. har lavet en fast aftale med Moeslund Haveservice om
sprøjtning mod ukrudt hvert forår på udvalgte steder, og vi vil løbende bede om
information om sprøjtemidlernes navne, for at sikre os, at der kun bruges godkendte
midler.

2) Legepladsen (v. Kjetil)
a) Affald. Den nye skraldespand med hjul er fjernet (fordi den er nem at køre væk),
og den gamle skraldespand står stadig og stinker! Den er ikke blevet tømt de sidste
tre måneder. Lars påtaler endnu en gang overfor Græshoppen, at det iflg. kontrakten
er hans opgave at tømme den! - Vi blev enige om at sætte Helenes gamle
skraldespand uden hjul derop og håbe på, at Græshoppen tømmer den hver 14. dag,
som der står i kontrakten. Fungerer det ikke, må vi tage sagen op til fornyet
overvejelse på næste møde.
b) Nyt gyngestativ. Det nye gyngestativ er nu sat op, men det vender ikke samme vej
som før. Det er dog ikke en fejl, det er på grund af sikkerhedshensyn. Nu står det som
det skal. Tak til Kjetil.
c) Beplantning. Lars meddeler, at Græshoppen ifølge kontrakten ikke har ansvaret
for at fjerne ukrudt omkring buskene, men kun for at ”trimme” dem.
d) Basketkurve,håndboldmål m.m. De nye basketkurve fungerer godt og bliver brugt
flittigt. Håndboldmålene er gode nok og skal derfor ikke udskiftes.
En ny bande omkring asfaltbanen vil koste 62.000 kr. Vi fravælger derfor tilbuddet.

3) Hjemmeside
Desværre kan den gamle hjemmeside p.t. ikke slettes, men den gamle side henviser
straks til adressen på den nye side. På Google er der også kommet en henvisning til
den nye hjemmeside, hvilket der ikke var før. Medlemmerne af grundejerforeningen
kan nu finde vores hjemmeside uden problemer.

4) Planlægning af generalforsamlingen
Else F. har sat annonce i Aars avis onsdag 7/9, 3 uger før generalforsamlingen.
Else sørger også for, at der kommer indkaldelse, dagsorden og regnskab på
hjemmesiden. Her skal også oplyses, at forslag til generalforsamlingen skal sendes til
bestyrelsen senest en uge i forvejen.
Generalforsamlingen finder sted i Jutlander Banks lokaler iflg. aftale med Gitte
Færch, og vi foreslår også Gitte Færch som dirigent. Else F. spørger hende.
Traktement: Øl og sodavand, ingen kaffe. Else aftaler nærmere med Gitte.
Helene fremlægger årsberetningen på grundlag af årets mødereferater.
Else F. fremlægger regnskab og budget. Kontingentet fastholdes på 450 kr.
Valg af ny bestyrelse: Else T. og Helene er på valg. Begge vil gerne genopstille.
Vi håber, de gamle suppleanter også genopstiller. Kjetil spørger Kate Høgh Rasmussen ( nr. 293 ), Else T. spørger Thomas Nielsen ( nr. 191 )
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