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1.

Fremmødte:

2.

Dagsorden:

3.

Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Jacob Svendsen (JS)
Jesper Bladt Andersen (JBA)
Rene Bergerling (RB)
Peder Daniel Kristensen (PDK)
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Fremmødte
Dagsorden
Godkendelse af referat fra sidste møde
Økonomi
Henvendelser fra grundejere
Kontakten til Silkeborg kommune
Grønne arealer
Andre opgaver
Næste møde i bestyrelsen
Eventuelt

Referatet er godkendt
4.

Tid

Ansvar
PDK

Økonomi

Alle har betalt kontigent. Der er en kassebeholdning på 104.000 kr.

RB

Det er ikke alle som er tilmeldt betalingsservice. For
grundejerforeningen er det forbundet med flere udgifter at opkræve
kontingent vha. girokort frem for betalingsservice. Vi opfordre derfor alle
der endnu ikke er tilmeldt betalingsservice til at blive det.
Det undersøges hvor vidt det er muligt at pålægge girokort
opkrævningerne et gebyr, der svarer til de faktuelle ekstra
omkostningerne.
Tilmelding til betalingsservice gøres med følgende oplysninger:
PBS nr.: 04770145
Deb. Gruppe: 00001
Kundenr. som er 15 cifret (systemet er Buskelundhøjen kundenr. er
husnr.: Fx nr. 1: 000000000000001
Buskelundvænget her er kundenr. med 10 foran husnr.: Fx nr. 1:
000000000001001)
Detaljernere vil også fremgå af girokortet.
5.

Henvendelser til grundejere

Grusstien ved Buskelundhøjen 23 er i dårlig stand.
En af bommene på cykelstien svinger i blæsevejr.

RB
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6.

Kontakten til kommunen

Kommunen er orienteret om ovenstående henvendelser, og vil bringe
dem i orden. Grusstien dog ikke før næste år.
7.

JS

Grønne arealer

De gamle fodbold mål skal bortskaffes.

RB

På legepladserne er der en defekt gynge og en skade på legehuset.
Der indhentes tilbud med henblik på reparation.
Bestyrelsen ønsker, at få vores gartner til foretage ukrudtsbekæmpelse
næste år, så området fortsat kan fremstå i flot stand. Omkostningerne
til dette ligger ud over bestyrelsens beføjelser og skal derfor behandles
til generalforsamlingen.
8.
-

Andre opgaver

9.

Næste møde i bestyrelsen

Næste møde afholdes torsdag den 30. januar hos Rene.
Der planlægges fastelavnsfest den 2. marts.
Generalforsamling er planlagt den 17. marts
10. Eventuelt
-
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