
Referat af (online-)bestyrelsesmøde 28/7-21
Alle deltog (Rie, Eva, Kresten, Bertram og Søren, som var referent)

1.      Bumpene

Vi har fået tilbagemeldinger på det nye ’testbump’ fra Gerald (på FB), Alun, Chris,
Susanne, Gert og Søs. Inputtene tyder på at dette bump ikke kan opfylde de krav
forskellige medlemmer har til bumpene.

Gummibump i stedet?:

Eva: Kunne vi ikke bare skifte og få gummibump ligesom på kørevejen.

Kresten hører Jørn om hvad det ville koste at få lavet den løsning i stedet…

Oprindelig tydede det på at det ville koste betydeligt mere og kræve flere bump, men
det må vi undersøge igen.

Vi skal også have undersøgt om det er muligt at komme over gummibump med
eksempelvis en rollator.

2.      Støjproblemet mod Fakta og tankstationen

Kresten har spurgt om Jørgen Tornhøj ville rådgive om støj. Han har henvist til en
anden rådgiver der vil komme og besigtige for 5500 kr og lave et overslag på
forskellige muligheder.

Vi prøver at få et møde op at stå med rådgiveren så hurtigt som muligt, så vi kan have
et beslutningsforslag til løsning af støjproblemet klar til generalforsamlingen.

3.      Fjernelse af skaterbanen og etablering af
Petanquebane samme sted

Vi har modtaget tilbud fra Hoffmann på 55.000 kr eks moms

Jørns (Anlægsgartneren) tilbud er på ca. 54.000 eks moms, men det indeholder også
en metalkant rundt om banen.

Man kunne overveje at lave en arbejdsweekend og anlægge en petanquebane
sammen. Men skaterbanen skal under alle omstændigheder fjernes – det er besluttet.
Fjernelse af skaterbane og anlæg af petanquebane bør under alle omstændigheder
foregå i samme ’arbejdsrunde’. Vi tager evt. punktet op på GF; måske skal
anlægsgartneren så komme med nyt tilbud kun på at fjerne skaterbanen.



4.      Etablering af ladestandere til elbiler

Søren har talt med et selskab, Home Charger der godt kan tage sig af en løsning med
ladestandere til foreninger. Der er lidt forskellige forretningsmodeller.

Søren tager dialogen videre med dem og afventer også et andet tilbud.

5.      Havemandens skur

Marttin får 37 t til færdiggørelse af skuret. Kresten giver Marttin besked.

6.      Traileren er godt slidt

Vi synes umiddelbart det er en god ide at få skiftet den ud og vil lade Marttin undersøge
indkøb af en ny. Bl.a. også om der findes en version med lidt højere sider.

7.      Stativ i skuret bruges aldrig

Vi er enige om at komme af med stativet og se om det evt. kan sælges til højstbydende

8.      Indkaldelse til Generalforsamlingen 2021

GF skal starte 10.30 i festteltet.

Vi opfordrer medlemmer til at dukke op aftenen før og hjælpe med at stille op, da der er
ekstra pres på festforberedelse, når der også skal være GF først

Forslag til vedtægtsændringer: ”Samme forslag kan ikke stilles 2 år i træk”.

Petanquebane, ladestandere og støjmur skal med på GF hvis vi når at få tilbud ind.

Næste bestyrelsesmøde er onsdag 25/8 kl 19 hos Søren.


