
Referat af møde i grundejerforeningen d. 15 februar 2017 
 
Tilstede : Christian, Frank, Susanne og Hanne  
 
Ref fra sep. 2016 blev godkendt 
 
Hjemmeside : betaling af siden, vi skal have styr på betalingen for siden, Susanne klarer 
fornyelsen og får så penge af Frank. 
 
Generalforsamling : Fredag d. 9 juni 2017.  
Christian, Susanne og Hanne er på valg og alle 3 modtager genvalg. Vi skal have hørt om Morten 
tager et år mere som suppleant - Susanne spørger Morten. 
Susanne har booket borde og stole 
Vi skal nævne i beretningen at vi godt kan bruge hjælpende hænder i ny og næ - så opfordring til 
at byde ind med hjælp. 
Susanne laver indkaldelse og Hanne skal nok dele ud. Susanne spørger parken om vi skal lave 
indkaldelsen på een seddel. 
Endelig planlægning af generalforsamlingen klares på næste møde torsdag d 18 maj kl 19 hos 
Christian. 
Vi stræber efter at indkaldelsen er klar til uddeling senest d. 20 maj. 
 
Fredags bar planlægning : 
Fredag d 7 april og fredag d 5 maj. Susanne laver invitation og Hanne deler ud. Susanne og 
Hanne koordinerer indkøb. 
 
Sønderlundsparken kontra os : 
Vi skal huske ikke at påtage os for mange opgaver, vi har allerede lavet en arbejdsfordeling og den 
skal vi holde fast i. Måske er det fælles møde ikke nødvendigt, så datoerne til fx. fredagsbar og 
generalforsamling bare kan klares via mail. 
 
Redskabsordning :  
Det fungerer utrolig godt at vi har Axel til at reparere trailere. 
Susanne sletter kloakrensefjederen på listen, for vi ved ikke hvor den er henne, og der har ikke 
været meget efterspørgsel efter den. 
 
Byggeregler i området :  
Der er åbenbart regler for hvordan de nye huse skal bygges i kvarteret, det er lidt uklart hvornår 
reglerne er trådt i kraft og hvordan det håndhæves. Susanne skriver på hjemmesiden/Facebook  at 
kommunen er mere strikse i forhold til nye byggerier. Susanne spørger om de nye ejere af Rønne 
alle 2 vil skrive lidt om hvad der har været af problematikker i deres byggesag. 
 
Snerydning :  
Det er svært at få arrangeret det idet ikke alle  medlemmer, så den opgave må fortsat være hos 
hver enkelt husejer. 
 
Økonomi : det ser fint ud, kontingenterne er ved at komme ind. Frank overfører 15000,- til 
sønderlundsparken i løbet af foråret. 
 
Næste møde torsdag d. 18 maj kl 19 hos Christian  
 
Ref. Hanne  
 


