Grundejerforeningen “Rygetlund”
E-mail: bestyrelsen@rygetlund.dk

Internet: www.rygetlund.dk

Bestyrelsesmøde 3. maj 2016
Tirsdag den 3. maj 2016 kl. 19.30 blev der afholdt bestyrelsesmøde på Nørrevænget 110. Fra bestyrelsen
deltog John Præstegaard, Katrine Grathe, Søren Thomassen, Hanne Lund, Niels B. Jensen og Karsten Petersen. Desuden deltog Søren Schaffenberg, Engstedet 29 qua sin rolle som webmaster for foreningen.
Følgende dagsorden var udsendt forud for mødet:






Præmisser for vores arbejde, herunder rollefordeling
Aktiviteter:
o Nabohjælp – opsætning af skilte m.m.
o Vej fest
o Evt fastelavnsfest
Hjemmesiden, hvordan vil vi bruge den? – hvad skal og bør vi løbende opdatere med?
Andet – spil gerne ind med ”emner”

Ad. Præmisser for vores arbejde, herunder rollefordeling:
John varetager formandsposten og Søren posten som kasserer. Hanne sørger for administrative opgaver
dog uden, at vi etablerer en egentlig sekretærfunktion, som der har været tidligere.
Alle mails til grundejerforeningens mailadresse videresendes automatisk til Hanne og John. Som udgangspunkt er det formandens ansvar, at de bliver besvaret, når der er behov herfor. Hanne sørger for udkast til
besvarelse og tager ansvar for, at der bliver svaret.
Ad. Aktiviteter:
Skiltene til Nabohjælp er modtaget af Peter Hagedorn. Opsætning og placering i området blev diskuteret og
John og Søren påtog sig opgaven at få dem sat op snarest. Vi afventer ikke en egentlig godkendelse fra
kommunen. Kommunen er blevet orienteret/forespurgt, og vi forventer ingen bemærkninger fra dem.
Sommerfest/vejfest blev diskuteret. Alle var enige om, at det er en god ide at holde en fest igen i år. Det
blev besluttet at sende invitationer ud inden sommerferien, dvs medio juni. Invitationen skal på hjemmesiden, men også omdeles til medlemmerne. Det nye bålsted ved Sækkedammen kan evt. anvendes. Den 20.
august blev bekræftet som dato for festen. Hanne og John påtog sig at sørge for at invitation udarbejdes og
udsendes.
Evt. Fastelavnsfest blev diskuteret og det blev besluttet ikke at afholde en sådan.
Ad. Hjemmesiden:
Vi skal have gjort medlemmerne opmærksom på vores hjemmeside, så den på sigt kan blive den naturlige
kommunikationskanal for information relevant for medlemmerne.

Der var enighed om, at vi ”prøver os frem” med relevant materiale. Link til kommunens informationsbreve
er en god ide. Søren S får (lidt) frie hænder til at finde formen.

Ad. Andet
Affaldsordningen blev diskuteret og holdninger udvekslet. Der var enighed om, at sagen som udgangspunkt
er grundejerforeningen uvedkommende og at vi i hvert fald ikke gør noget før, kommunens endelige oplæg
er kendt.
Regler for parkering på fortovet blev diskuteret. Det kan være en god ide via hjemmesiden, at gøre medlemmerne opmærksom på, at det faktisk er ulovligt.
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