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1. Fremmødte:

Jacob Svendsen (JS)
Jesper Bladt Andersen (JBA)
Rene Bergerling (RB)
Peder Daniel Kristensen (PDK)

2.

Dagsorden:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Fremmødte
Dagsorden
Godkendelse af referat fra sidste møde
Økonomi
Henvendelser til bestyrelsen
Kontakten til Silkeborg kommune
Grønne arealer
Andre opgaver
Næste møde i bestyrelsen
Eventuelt

3.

Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Referatet er godkendt
4.

Tid

Ansvar
PDK

Økonomi

Der har ikke været nogen bevægelser siden sidste bestyrelsesmøde.
Kassebeholdningen er på ca. 102.000 kr.
Regnskabet for 2013 er afleveret til revision. Det ikke-revideret
regnskab udviser et resultat på -4700 kr hvilket er i overensstemmelse
med det budgetteret resultat.

RB

Budgettet for 2014 blev gennemgået og accepteret.
5.

Henvendelser til bestyrelsen
JS

I den forgangne periode har der været henvendelser fra Waoo og
Nabohjælp. Waoo vil gerne have lov til at præsentere hvilke tv/internet
produkter de vil tilbyde grundejerforeningen. Der arrangeres et møde
med Waoo, for at høre nærmer om produktet.
JS
Nabohjælp er en kriminalpræventiv kampagne, der skal mindske
risikoen for indbrud. Der arbejdes på at få dem til at komme at fortælle
om produktet til generalforsamlingen.
JS
Der har været henvendelse om at belysningen af cykelsti/fortov mellem
Buskelundhøjen og Buskelundvænget er for dårlig. Henvendelsen
bringes vider til kommunen.
6.

Kontakten til kommunen

I efterårsstormen er der knækket nogle træer på vejøerne, det
undersøges om vi kan få kommunen til at erstatte dem.

1

JS
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7.

Grønne arealer

Se under pkt. 6.
8.

Andre opgaver

Generalforsamlingen d. 17. marts
- Book lokale på Buskelundskolen
- Invitation
- Eksterne foredragsholder

JS
PDK
RB/PDK/JS

Fastelavn 2. marts.
- Book skaterhallen
- Indkøb slik + tønde
- Indkøb skarpe
- Invitation

9.

RB
JS
JB
PDK

Næste møde i bestyrelsen

Torsdag d. 6. marts kl. 20 hos JS.
10. Eventuelt
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