Bestyrelsesmøde
d. 04.02.19
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Dagsorden
1. Protokol fra sidste møde
2. Generalforsamling 2019 d. 6/3-2019
a. Indkaldelse
b. Regnskab 2018
c. Formandens beretning
d. Behandling af forslag fra 2018 (Fortove, legeplads, vejbump TH)
e. Nye forslag? SE BILAG
f. Budget 2019
g. Kontingent?
3. Årshjul
a. Kommende aktiviteter
4. Asfaltering af parkeringspladser ved Kolt Kirkevej 181-211 (Hvad med alle andre Ppladser?)
5. Træer på / langs volden.
a. Helhedsplan for volden bliver udarbejdet af Garden Works
6. Foreningens medlemsliste. Hvem bor i området og hvem bor udenfor området?
Vedligeholdelse af denne liste? (Poul Theisen vil gerne vedligeholde denne liste,
hvis det er noget, som vi ønsker at han tager sig af?)
7. Skal vi melde os ind i foreningen Trikel
8. GVK-hjemmesiden, hvad skal den?
9. Stien langs fodboldbanen/regnvandsbassinet trænger til ny belægning og evt.
dræn. Vi har set både børn og voksne falde og vælte på cykel. Efter tegningen er
det kommunens areal. Kan bestyrelsen evt. kontakte kommunen?
M.v.h. Christian og Karen Buhl
10. Mail
11. Evt.
Næste møde?
Til stede: Helle Buhl (HB), Allan Laxby (AL), Kim Kristiansen (KK), Annette Greve (AG),
Maria Lybek (ML) og Claus Pedersen (CP).
Fraværende: Peter Norup – afbud.

Side 2 af 3
Grundejerforeningen Vesterengen, Kolt

Referat
Ad 1: Alle underskrev
Ad 2:
Indkaldelse: Udsat til næste møde
Regnskab: Regnskabet er på vej – men der er nogle uafklarede punkter fra tidligere.
Formandens beretning: Udsat til næste møde.
Behandling af forslag:
Fortov: Koster ca. 140.000.
Vejbump TV: Koster ca. 50.000
Legeplads: Koster ca. 70.000 – planlægges at ligge ved ”hullet”.
Til finansiering af forslagene fra ’18 – foreslår bestyrelsen:
1. Alle medlemmer betaler et engangsbeløb på kr. 1.500,2. Kontingentforhøjelse på kr. 200,- årligt.
3. At tage fra anlægsfonden.
4. Kun 1 forslag gennemføres og der tages fra beholdningen.
Nye forslag: 2 af forslagene stilles under 1 (Finn og Kasper) asfaltering af P-pladser samt
rækværk.
1 om dræning af brandsti (Finn)
1 om dræning ved legeplads ved regnvandsbassin (Brian).
1 om kontakt til Fællesrådet ang. reduktion af støjniveauet i området
(Michael).
1 om støjvolden mod Skanderborgvej (Steen).
Budget ’19: Udsat til næste møde.
Kontingent: Udsat til næste møde (se evt. i formandens beretning).
Ad 3: Intet nyt.
Ad 4: Resultatet af afstemning på generalforsamlingen jf. forslag fra Finn og Kasper.
Ad 5: Vi afventer Garden Works, samt resultat af forslag til generalforsamling fra Steen.
Ad 6: ML, KK og Poul Thiesen finder ud af et samarbejde om det.
Ad 7: Beslutningen skal tages af en kommende bestyrelse.
Ad 8: GVK hjemmesiden vil blive ændret efter den kommende bestyrelses ønsker.
Ad 9: GVK kontakter kommunen efter generalforsamlingen ang. stien ved
regnvandsbassinet, samt Fællesrådet vedr. området generelt.
Ad 10: Vi opjusterer mailadresser på hjemmeside og Info-blade. De private mailadresser
fjernes og vi vil fremadrettet kun
bruge gvk@vesterengen.dk samt kasserer@vesterengen.dk.
Ad 11. Intet.
Næste møde: 11.02.19 kl. 19.15
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