Referat af bestyrelsesmøde i grundejerforeningen 21-9-16
Tilstede : Kim, Christian, Susanne, Hanne og til slut kom Jørgen også 
Referatet fra d. 18.5.2016 blev godkendt
Hjemmeside : hjemmesiden er nu oppe og køre. Susanne og Hanne arbejder videre med at
lægge ref. ind. Hjemmesiden hedder . www.soenderlund.dk
Man går ind via : soenderlund.dk/wp-admin
Bruger er :. commander
Kode : tjoern05
Der kan hentes en del hjælp i word press for dummies. Det er planen at alle skal kunne
opdatere hjemmesiden, og der er også gjort klar til at sønderlundsparken kan komme i gang
på hjemmesiden. Vi har nu lagt redskabsliste + bestyrelseslister ind på hjemmesiden.
Redskaber :
Leo har oplyst at pæleboret + drænspaden er væk - Susanne efterlyser det på facebook, og
hvis det ikke kommer frem køber Christian nyt, det skal være det store pælebor. Vi
beslutter at Christian undersøger hvad en ny letvægtsstige vil koste. Det skal være en lang
stige som kan erstatte den gamle der hænger ved Arne. Christian vender tilbage med pris. Frank hvad er budgettet ca ??
Fælles møde med sønderlundsparken : Vi foreslår fællesmøde en af følgende datoer :
mandag d. 14/11, onsdag d. 16/11 eller mandag d. 21/11, Susanne skriver til parken og der
kommer besked når datoen ligger fast. Mødet holdes hos Susanne.
Sommerfest og regnskab : overskud på sommerfesten blev 2642,- kaffe og cacao blev
sponsoreret af Frellsen. Lotteriet fungerede i år ved at folk selv medbragte pakker som blev
udloddet, det fungerede godt. 2 æsker lodder var fint. Der var ca 50 til spisningen. Info
vedr. sommerfesten lægges på hjemmesiden. Sif og grundejerforeningen gav hver 2000,- i
tilskud til musikken. Der var ikke så mange der kom og hjalp med opsætning, men mange hjalp
med nedpakning.
Julegløgg : Lørdag d. 3 december kl 14.30 i parken. Vi regner med at Jørgen gerne vil lave
gløgg som han plejer Susanne klarer indkøb til æbleskiver og cacao. Susanne laver invitation
og Hanne sørger for at uddele.
Rødvinsuddeling 2016 :

TJØRNEGÅRDSVEJ
Jesper Nr. 25
Axel nr. 16
Kim Mikkelsen nr. 14 Trailer
RØNNE ALLE :
Arne nr. 19
Jan skottfelt nr. 23
Christian nr. 6
POPPEL ALLE
Jørgen nr.18
Leo nr. 16
HELLIGKORSVEJ
Poul Johnsen nr.94
Steen Voigt nr. 102 ( trailer )
Bestyrelsen 6x3 fl.
I alt

4 fl
4 fl.
4 fl
4 fl.
2 fl.
2 fl.
2 fl.
2 fl.
4 Fl.
4 fl.
18 fl.
50 fl.

Christian køber rødvin ( Canaja ) - og skriver ud når det er købt, og så henter vi hver især
hos Christian. Vi deler ud som følger :
Susanne - Poppel alle
Christian - Helligkorsvej
Frank - Tjørnegårdsvej
Hanne- Rønne alle
EVT : Vi skal finde nye medlemmer til grundejerforeningens bestyrelse, der er et muligt
emne på Sønderlundsvej 21, og der er også nye beboere på Poppel alle 26 A ( den gamle loge ),
Kim Jensener frisk på at gå ind i bestyrelsen, så Jørgen bliver hermed afløst.
Der skal købes nye stole - Christian snakker med Poul om hvor mange der skal købes og
Christian bestiller stolene. Frank hvor mange penge må der bruges på stole ??
Susanne skal reservere borde og stole til næste års sommerfest og generalforsamling fredag
d. 9 juni 2017.
Næste møde : Onsdag d. 15 februar 2017 hos Frank - hvis Frank kan ??
Nyt bestyrelsesmedlem : Kim Jensen, Sønderlundsvej 42, kij@orifarm.com

