Beslutningsreferat af fællesmøde mellem
Sønderlundsparken og Grundejerforeningen Sønderlund
den 5. november 2015
Deltager fra begge udvalg : Karsten, Peter , Flemming , Hanne , Jørgen , Frank , Christian , Susanne
Referent: Susanne
Sønderlundsparken = SP
Grundejerforeningen Sønderlund = GS
Det var et godt møde hvor meget blev vendt og diskuteret. Der blev talt om hvordan vi kommunikerer
indbyrdes og ud af til, i vores 2 foreninger.
Beslutninger:
1) Der blev vedtaget at vi skal afholde 2 fælles møder om året . Det første møde skal altid ligger først i
januar, hvor de forskellige aktiviteter aftales ½ år frem i tiden . SP indkalder til det første møde .
Meningen er at de aktiviteter som berører begge foreninger ikke ligger fast hos nogen , men der
hvert år kan vælges nye tovholder til div. Opgaver. Her taler vi om, Sommerfesten, fredagsbar ,
julearrangement. Til mødet skal der ligeledes aftales fastelavn. SP indkalder til det første møde i
Januar .
2) Der blev aftalt at de to medlemslister skal sammenholdes og opdateres med mailadresser.
3) Velkomstmappen forbliver i GS. Der vil blive lavet et notits , hvor vi beder de nye indflyttede om at
sende deres e-mail adresse til bestyrelsen.
4) Til mødet i januar – aftales en dato i foråret hvor vi, alle i begge foreninger ,går op på anlægget og
gennemgår teltene. Der skal inden vi mødes, være udarbejdet en plan for at sætte teltene og div.
løsdele til teltene i system, en løsning der gør det nemt og overskuelig for alle skal hente telte og
lægge teltene på plads. Udlejning af telte og økonomien flyder lidt – Kim vender ikke tilbage når
man henvender sig til ham . Susanne har lovet at gå op til Kim og får en snak om hvordan han vil
have det og om han overhoved vil have noget med det at gøre nu hvor han ikke er i udvalget mere.
5) Jule arrangement blev aftalt til den 5. december kl. 14.30 . Jørgen står for gløgg. Der skal lige
aftales hvem der køber ind til æbleskiver og kolde drikker til børnene. Det finder vi jo nok ud af .
Susanne laver en flyer og giver besked til Peter og Hanne når den kan deles ud . Ifølge Karsten, så
er den store varmdrikke beholder ikke mere hver. Enten var det Peter eller Karsten, som havde et
blus , de ville give foreningen ?
GS – har vedtaget at de betaler for arrangementet, som bliver gratis for dem som deltager.
Mvh , Susanne

