Bestyrelsesmøde i Elmsager grundejer- og antenneforening,
tirsdag den 13. marts 2012 kl. 19.00 hos Torben

Til stede: Erik Baatrup (nr. 21), Torben Guldbrandsen (nr. 3), Peter Møller Nielsen (nr. 24), Carsten
Vang (nr. 62) og Mogens Vester Frederiksen (nr. 7).
1. Sidste bestyrelsesmøde 28-11-11
a. Bussituationen
Bussituationen er blevet afklaret siden sidst. I løbet af 2012 vil linje 13 blive omlagt,
så den går omkring VeriCentret igen.
b. Nyt opbevaringssted for bordene og stolene
Torben skriver udkast til en mail, hvor der efterlyses nogle, der kan og vil opbevare
borde, stole og redskaber. Evt. kan redskaberne stå hos en anden.
c. Stien langs Stenagervej
Fortovet og rabatten langs Stenagervej er blevet meget ujævn som følge af
snerydningen i vinter. Desuden har traktorerne også lavet dybe spor i rabatten ved
stierne, både på Elmsager- og Kanehave-stien. Mogens vil skrive til kommunen for at
klage over dette.
2. Containerplan for april-november 2012
4.-9. april, 3.-6. maj, 25.-28. maj, 22.-24. juni, 17.-19. august, 14.-16. september, 12.-14.
oktober, og 9.-11. november. Erik laver det nødvendige antal udprints til dem, som skal
have en trykt version. De øvrige modtager containerplanen pr. mail.
3. Forslag til velkomstskrivelse
Torbens gode udspil til velkomstskrivelse blev kommenteret, og enkelte tilføjelser blev gjort.
Torben renskriver og rundsender til endelig godkendelse.
4. Forbud mod brug af motorplæneklippere på visse dage?
Da foreningen ikke har sanktionsmuligheder, vil et evt. forbud ikke give megen mening.
Bestyrelsen vil dog henstille til, at man altid tager hensyn til sine naboer, når man har brug
for at lave en mere støjende beskæftigelse, som f.eks. at slå græs, bruge motorsav, m.v.
5. Bladet "Mit hus"
Når formanden modtager bladet fra John Krarup, rundsendes det til bestyrelsen til
gennemsyn, hvorefter det kan kasseres.
6. Næste bestyrelsesmøde
a. Tirsdag den 2. okt. kl. 19 hos Mogens (nr. 7).
b. Tidspunkt for generalforsamlingen 2012
Vi arbejder på, at det kan blive tirsdag den 6. november i Forsamlingshuset.
7. Eventuelt
Vejforeningens og Antenneforeningens økonomi har det godt.
Mogens oplyste, at NRGI planlægger at udskifte elmålerne til efteråret.
Til afholdelse af bestyrelsesmøderne kan foreningen dække udgifter for op til 350 kr. pr.
gang, afregnet enten efter bon eller på basis af en skreven erklæring.
ref.: Carsten Vang

