
Referat af bestyrelsesmøde i grundejerforeningen Sønderlund d. 12 marts 2014 

Tilstede : Mikael, Christian, Frank, Morten, Susanne og Hanne 

Vi er i tvivl om vi har set referatet fra generalforsamlingen. Mikael tjekker hos Poul Svendsen. 

Der blev delt rødvin ud før jul som følger :  

TJØRNEGÅRDSVEJ  
Jesper Nr. 25 manden med 2 trailere 4 fl 
Axel nr. 16 4 fl. 
Kim Mikkelsen nr. 14 Trailer 4 fl- 
RØNNE ALLE :  
Arne nr. 19 4 fl. 
Jan skottfelt nr. 23 2 fl. 
Christian nr. 6 2 fl. 
POPPEL ALLE   
Jørgen nr.18 2 fl. 
Leo nr. 16 2 fl. 
HELLIGKORSVEJ  
Poul Johnsen nr.94 2 Fl. 
  
Bestyrelsen 6x3 fl. 18 fl. 
I alt 44 fl. 
 

Redskabsordning : Der er indkøbt 20 nye Stole. De gamle borde er leveret tilbage til ejermanden. 

Trailere : Den gamle trailer er blevet shinet op og alle 3 bruges. Mikael hører om Jesper stadig vil have 2 
trailere stående. Ellers ser vi på hvad der skal ske med den. Presenning til traileren hos Kim skal skiftes, 
Christian køber den. 

ny tapetdamper : Er indkøbt til en pris på 399,- og den bor hos Arne. 

 ny tromle : Susanne hører om Kim selv vil indkøbe ny tromle, ellers køber Susanne den. 

Trailerreservehjul v. Arne : Mikael hører om Jesper vil have reservehjulet opbevaret. Susanne laver 
laminerede sedler til trailer postkasserne hvor der står hvem man skal henvende sig til hvis der skal 
repareres på trailerne. 

Hjemmeside :  Bestyrelsen har sagt ja til at stå for hjemmesiden, den trænger gevaldig til at blive a’jourført. 
Susanne hører Martin om han kunne oprette en ny hjemmeside eller om han kender nogle der kan hjælpe. 

Velkomstmappen :  Michael har været hos Erik Lund og hente velkomstmappen. Vi skal have redigeret 
mappen, vi fordelte opgaverne med opdatering mellem os og man returnerer det skrevne til Mikael. Når 
Mikael har alt det nyreviderede taler han med  Dorte Kornerup, som så kan trykke mappen. 

Barudvalg : Grundejerforeningen har lovet at stå for fredagsbaren. Første fredagsbar bliver fredag d. 2 maj. 



Susanne skriver opslag på facebook, og laver opslag på legepladsen/lygtepæle. Vi satser på at grille hvis 
vejret er godt. Morten køber øl/vand/vin/kul ind og tjekker lige op hvad der er i skuret.  

Axel : Mikael køber et gavekort til Paradis is på 400,- fordi han altid hjælper med reparation af trailerne. 

Kontingent : Frank har styr på kontingentsedlerne. Frank klarer uddelingen så det skulle der være styr på. 

Sommerfest : Susanne er tovholder indtil der er et udvalg i gang. Vi satser på at festen afvikles lørdag d. 16 
august. 

Overførsel til Sønderlundsparken : Frank overfører 15000,-  

Næste møde :  Onsdag d. 11 juni kl. 19.00 hos Mikael 

Referent : Hanne 

 

 

 


