Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Lystgårdsparken,
mandag d. 14. april 2008
Alle var mødt frem hos Asger Bertram. Referent: Karen Bak
ad. pkt. 1. Referatet fra 27. februar blev godkendt – og indholdet kommenteret: Asger
har fået et pudsigt svarbrev fra kommunen vedr. opsætning af skiltning om børn på vejen
(se Asgers mail fra 3. april). Konklusionen er at vi sætter vores skilt op. Palle foreslår en
4 x 4 stolpe, og nogen (?) vurderer hvor den bedst placeres. I øvrigt blev det nævnt at
kommunen mener at stien ved vandværket er repareret, så der sker ikke mere foreløbig.
ad. pkt. 2. Velkomstpakker til nye beboere: Bent har girokortene og Palle har piecerne,
og de to vil dele dem ud i weekenden 19. – 20. april.
ad. pkt. 3. Arbejdsdag lørdag d. 3. maj. Vi starter kl. 10 med morgenkaffe og
rundstykker. Alle fra bestyrelsen medbringer 2 kander kaffe, Asger køber rundstykker og
smør – og vingummi , Karen spørger Håkon om vi kan låne borde hos ham, Palle køber
øl og vand og chips og plastkrus. Palle bestiller desuden et skilt og køber stolpen til det.
Bent henter 2 trailerfulde flis på driftscentret. Desuden medbringer vi alle trillebør, skovl,
spade etc.
Arbejdsopgaverne er:
1. skovle rent langs kantsten
2. lægge flis om de nye træer
3. sænke den skæve flise på Ellinors hjørne (eller var det noget vi ville overlade til
kommunen?)
4. sætte skilt op
Karen renskriver invitationen og deler den rundt.
ad. pkt. 4. Legepladsen er borgerforeningens. Kommunen ejer jorden og slår græsset,
men har ikke med legeredskaberne at gøre. Borgerforeningen betaler en forsikring, og de
vil gerne have os med. Så Asger har haft en legpladsinspektør på besøg, og han har lavet
en rapport (til 1800 kr – som vi kan foreslå at vi deler med borgerforeningen). Rapporten
konkluderer at der er alvorlige fejl og mangler overalt. Borgerforeningen får rapporten,
og da legepladsen er deres, overlader vi det næste initiativ til dem.
ad. pkt. 5. Hjemmeside. Se Asgers anden mail fra 3. april. Palle kan lave vores vedtægter
i pdf-fil så de også kan komme med. Asger foreslår en ’opslagstavle’ på hjemmesiden.
Hvis vi kommer i tanker om flere forslag og ideer, samler Asger dem sammen.
ad. pkt. 6. Andet: Bent checker regnskabet og rykker dem der ikke har betalt endnu. Vi
forventer ingen snerydning foreløbig!
Næste møde er d. 4. august kl. 19.30 hos Bent hvor vi bl.a. snakker om sommerfesten d.
9. august.

