Refererat Sønderlundskvarteret Grundejerforening 7 maj 2015
Til stede
Susanne Holm Hansen
Frank Nielsen
Hanne Davidsen
Jørgen Karlsen
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Trailer er flyttet til Stig Voight Helligkorsvej ved svinget. Postkasse og kalender er nu på plads.
Postkassen var først sat fast på levende hegn men det holdt ikke så nu køber Jørgen et stativ og
sætter postkassen op på dette.
Kongahammer og rensefjeder er flyttet til Michael Eriksen Poppel Alle 14.
Placering af trailer, kongahammer, og rensefjeder sørger Susanne for at annoncere i bladet og på
facebook
Er der sat skilte op om nabohjælp ved hjørnet Sønderlundsvej og Tjørnegårdsvej/Helligkorsvej?
Christian skal undersøger om det er på plads tager evt. kontakt med Michael. Skilte kan hentes på
politistationen og skrues på de eksisterende skilte.
Hjemmesiden, Jørgen er stadig på sagen og har fået koder fra Kim så domæne kan flyttes til
https://www.unoeuro.com/ der bruger Wordpress som skulle være rimelig nemt at arbejde med.
Der afholdes generalforsamling den 12 juni 2015 og i samme ombæring holder vi en uformel fest
med grill. Folk kommer selv med deres mad. Øl, vand og vin kan købes.
Sønderlundsposten kommer ud efter generalforsamling
Regnskab skal præsenteres for den halve periode der er gået, herefter vil det igen være helårligt.
Susanne kontakter Poul vedrørende referat fra generalforsamlingen alternativt står det i Bladet.
Referatet indeholder oplysninger om hvem der er på valg, men der er så vidt vides ingen der skal på
valg nu, netop fordi vi kun har haft et ½ år siden sidste generalforsamling.
Der skal laves indkaldelse som skal samkøres med invitation fest i park, Susanne snakker med Jacob
Bendix som skal komme med indkaldelse til parken.
Hanne og Jørgen deler ud
Vi har haft den første fredagsbar i april og holder næste fredagsbar 8. maj.
Jørgen køber ind: 2 kasser vin 1 kasse øl og vand, plain kartofler og sour cream og saltstænger
Christian skal undersøge om vi skal købes nye stole. Hvis det er tilfældet må vi bagefter afgøre
hvilke type stole der skal købes. Det er en hastesag da sæsonen hvor man bruger stole nærmer sig.

