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1. Fremmødte:

2.

Dagsorden:

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

3. Konstituering
Bestyrelsen ha konstitueret sig som følger:
Fomand: Knud Gyldenløv
Næstformand: Jesper Bladt Andersen
Kasserer: Rene Bergerling
Sekretær: Peder Daniel Kristensen

Tid

Ansvar

4. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
Referat fra generalforsamlingen blev godkendt.
5. Økonomi
Der er en kontantbeholdning på ca. 95600 kr.

RB

Gartneren har varslet en mindre prisstigning på græsslåningen, fra
2450 pr. gang til 2600 kr.
6.

Henvendelser til bestyrelsen

Der har været henvendelse fra en beboer vedr. container der står ved
skater hallen. Containeren tilhører ungdomsskolen og beboeren
undersøger selv hvad tidshorisonten er for opmagasineringen.
Bestyrelsen foretager sig ikke yderligere.
Der er indkommet forslag om at afholde bagagerumsmarked.
Bestyrelsen undersøger mulighederne og for at afholde det ved plænen
ved Skaterhallen.
7. Kontakten til kommunen
Kommunen har været kontaktet ang. grusstien.

1

PDK
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8. Grønne arealer
Målene der blev indkøbt sidste år, er blevet angrebet af rust.
Leverandøren er kontaktet, og de skifter de rustne dele på garantien.

RB

På legepladserne er der en defekt gynge og en skade på legehuset.
Noles kontaktes for pris for udbedring.
Der indhentes pris på sprøjtning af bedene ved legepladserne,
vejøerne og langs vej/fortov.
Der er et vejtræ ved øen BH176-BH186 der er knækket i december
stormen. Det undersøges hvorledes det kan erstattes.
9.

PDK

Andre opgaver

Der skal udsendes invitationer til algerens og bekæmpelse af gåsebiller
10. Næste møde i bestyrelsen
Næste møde i bestyrelsen er den 18.juni kl 20.00 hos Knud.

11. Eventuelt
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