Referat bestyrelsesmøde Grundejerforeningen Sønderlund den 17. sept. 2015

Tilstede var Susanne Hansen, Hanne Davidsen, Jørgen Karlsen og Frank Nielsen. Afbud fra øvrige. Mødet
holdt hos Frank Nielsen.

Referatet fra sidste møde gennemgået og vedtaget.
Herunder blev det anført, at Hanne laver nye laminerede sedler til Trailerpostkasserne vedr. hvad man skal
gøre, hvis trailerne er i stykker m.m.
Jørgen sørger for nyt stativ til trailerpostkassen på Helligkorsvej, den nye trailer.
Efter tidl. Formand er flyttet er Kangu Hammer og kloakrensefjeder nu hos Christian Sonne på Helligkorsvej.
Nabohjælpskiltene afhentes af Susanne, som sammen med Frank sørger for opsætning. Der er nu givet
grønt lys fra de medlemmer, som bor ved de steder, hvor skiltene står.
Jørgen ser igen på grundejerforeningens hjemmeside og prøver at få den i gang, og herunder få ny og
opdateret Redskabsseddel på hjemmesiden.
Frank sørger for ny opkrævning allerede nu, selv om der lige er opkrævet kontingent for 2015, da det på
sidste Generalforsamling blev besluttet at ændre regnskabsperioden fra 1/6 – 30/5. Nu kræver vi også op
på forhånd, således at der nu bliver krævet op for 2016. Økonomien så fin ud og den bedre jo også nu, hvor
der sker fremskudt opkrævning.
Der er ønske om nye stole, da de nuværende på græsplæner går ned i græsset. Da der samtidig har været
ønske om Click Gulve til Teltene og det kan købes for ca. kr. 6300, så ville det løse problemet. Det blev
derfor besluttet, at vi beholder stolene og køber Click Gulve, men først til foråret. Så kigger vi efter tilbud
imens. Et sted er Dancovershop.com
Det blev drøftet og aftalt, at vi skulle have en uformel snak / møde med Sønderlundsparken vedr. skuret på
legepladsen og evt. nye hylder m.m.
Vedr. at vi nu har 3 trailer i drift til udlån, efter vi fik den nye med de høje sider, har det været meningen, at
den ældste skulle sælges. Den er nok ikke er meget værd og da den også kører hele tiden blev det besluttet,
at vi indtil videre har 3 trailere. Når der så opstår behov eller skader på dem, kan vi se på, hvad vi gør. Men
indtil videre har vi 3 trailere til udlån.
Der er opstået spørgsmål fra Tjørneparken, idet flere personer derfra har haft den opfattelse, at de, så
længe de var medlem af Sønderlundsparken, frit kunne benytte grundejerforeningens trailere. Aftalen
skulle angivelig gå tilbage til 1992.
Hvorfra sådan en aftale stammer vides ikke og der er intet på skrift. Det blev det besluttet på mødet, at da
Sønderlundsparken og Grundejerforeningen er 2 forskellige foreninger, så har vores trailere intet med

deres virke at gøre. Der ville blive taget kontakt ved mail fra Susanne til Tjørneparkens medlemmer og gjort
dem klart, at brug af Grundejerforeningen Sønderlunds trailere kun er for grundejerforeningens
medlemmer. Ingen udenfor grundejerforeningen kan benytte trailerne.
Fællesmøde med Sønderlundsparken diskuteret og der blev lagt op til fællesmøde vedr. fremtidige opgaver
og bibeholdelse af det gode samarbejde. Flere mulige datoer lagt frem, bl.a. 22/10 og 5/11.
Jul diskuteret og herunder de årlige gaver til bl.a. redskabsholderne. Der skulle huskes indkøb af kalendere
til redskabsholderne.
Næste møde aftalt til torsdag den 21. januar 2016 kl. 1900 hos Hanne Davidsen.

Bestyrelsen Grundejerforeningen Sønderlund

Referent Frank Nielsen, kasserer.

