Bestyrelsesmøde onsdag d. 7. juli 2021 kl. 19.00
Hos Hanne Gøgehøj Andersen, Fluebæksvej 44A
Dagsorden:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Konstituering af bestyrelsen.
Økonomi opfølgning.
Grønne områder opfølgning.
Projekt: Renovering af legeplads.
Projekt: Vild natur på trekanten.
Opdatering for den nye sekretær:
a) Vedligehold af vejene status.
b) Aftale om snerydning.
c) Nyhedsbreve og orientering for medlemmerne.
d) Planlægning af dagsorden.
7) Eventuelt.

Referat:
Punkt
Konstituering af bestyrelse.
Formand: Thomas Ahlgreen
Næstformand: Hanne Gøgehøj Andersen
Kasserer: Hanne Riis Rasmussen
Sekretær: Jan Fredholm
Medlem: Anne-Grethe Larsen
Suppleant: Birthe Andersen
Suppleant: Poul Erik Larsen
Økonomi opfølgning.
Grønne områder opfølgning

•

•
•
•
•
•
•
•

Beslutning
Hjemmesiden tilrettes

Intet at bemærke. Alle har indbetalt kontingent.
Jan har ansvar for aftalen om vedligehold af grønne
områder og snerydning.
Anne-Grethe varetager opgaven med at holde øje med
de grønne områder. Når/hvis HedeDanmark laver noget
rod, giver Anne-Grethe besked til Jan.
Thomas vil fremstille bredere ramper, så det bliver
lettere at komme ind i containerne. Ramperne skal
måske fremstilles i metal.
Jan fremstiller nye skilte til containerne. De gamle skilte
er nedslidt. Nye skilte skal søge at motivere folk til at
køre helt ind i bunden af containeren inden der tømmes.
Birthe bestiller næste containere, der skal stå til
rådighed fra 25. september til 3. oktober 2021.
Jan skal undersøge om vi kan få HedeDanmark til at slå
græs på selve grøftekanten ved trekanten.

Projekt: Renovering af legeplads.
Vi har fået tilsagn om et betydeligt tilskud
fra Ringsted Kommunes ildsjælepulje.

•
•

•
•
Projekt: Vild natur på trekanten.
Der er ønske om at hylde biodiversiteten
ved at etablere et område på trekanten
ved Holbækvej med vilde blomster.

•
•
•
•

Opdatering for den nye sekretær.

•
•
•

Eventuelt.

•
•
•

•

•
Næste møde.

•

Thomas er vores projektleder
Inden næste bestyrelsesmøde, vil Thomas finde frem til
det præcise beløb, det vil koste foreningen, at renovere
legepladsen. Estimatet skal udspecificeres, så vi kan
beslutte, hvilke poster, der kan udføres ved frivillig
hjælp, og dermed nedbringe udgifterne mest muligt.
Når vi kender de forventede udgifter, og projektets
omfang, sender vi den endelige beslutning i høring hos
medlemmerne.
Hanne G. kontakter Teknik og miljø, om der skal
byggetilladelse til at renovere legepladsen
Hanne Riis Rasmussen er vores projektleder.
Hanne vil undersøge pris, omfang og metode.
Hanne undersøger eventuel ekstern finansiering fra
fonde, kommune etc.
Når vi kender de forventede udgifter vil vi orientere
foreningens medlemmer
Nyhedsbreve: Jan skriver nyhedsbreve, der omdeles af
Birthe og Anne-Grethe.
Vedligehold af foreningens veje: Vi vil følge op tidligere
henvendelser til diverse myndigheder. Jan varetager
opgaven.
Thomas sender detaljer til Jan. F.eks.
mailkorrespondance med Ringsted Forsyning.
Jan skal tjekke, hvad vi har af mailadresser i domænet
gfvolden.dk
Referat fra generalforsamlingen er ikke omdelt. Thomas
kontakter Helle om referatet
Den tidligere bestyrelse har drøftet nødvendigheden af
at oprette en bestyrelses ansvarsforsikring. Dette for at
sikre bestyrelsesmedlemmer mod personligt tab i
forbindelse med bestyrelsesarbejde. Jan stiller stort
spørgsmål ved, hvilke risici vi løber, og har svært ved at
forstå nødvendigheden af sådan en forsikring. Thomas
skaffer forsikringsbeskrivelse, og tilbud.
Socialt arrangement med bestyrelsen, afgående
bestyrelsesmedlemmer, samt ledsagere, fredag d. 13.
august hos Poul Erik, Slangerupvej 64 klokken 17.00.
Mad fra Benløseslagtere. Poul Erik bestiller mad og
drikkevarer. Birthe inviterer de afgående
bestyrelsesmedlemmer.
Helle har bestyrelsens printer. Den henter Jan, så den
kommer til at stå hos ham.
Mandag d. 9. august hos Anne-Grethe

