Kongeåparkens Grundejerforening
Mødereferat
Referat nr.: 3
Mødedato: 16. september 2010
Referent: Lars Frederiksen
Deltagere: Paul Lange, Claus Hansen, Torben Clausen, Herluf Enevoldsen og Lars Frederiksen
Emne
1. Oprettelse af fond til
vedligehold af
(kommunale) veje

2. Status på Udvalget
for fælles arealer

3. Eventuelt

Bemærkninger
Grundet nye informer
omkring Kolding
Kommunes ret til at
pålægge grundejere
udgifter til vedligehold
af privat fælles veje
tages punkt op igen

Besluttet
Bestyrelsen fremsætter forslag om
oprettelse af fond til Vedligehold af
privat fællesvej på kommende
generalforsamling – og dermed forhøje
kontingentet pr. husstand til kr. 1.000,hvoraf de kr. 500,- øremærkes til
ovenstående – kassereren overdrager
startkapital på ca. kr. 10-15.000,- fra
nuværende kassebeholdning

Action
Lars/
Paul

Reklamation på
vejbelægning – visse
steder gror græsset
gennem belægningen

Bestyrelsen retter henvendelse til
Kolding Kommune

Torben

Anita har lavet
tegninger med forslag
til beplantning på
fællesarealerne mellem
etape 1/2 og 3/4

Bestyrelsen har afsat ca. kr. 15.000,- til
indkøb af træer mv. Anita, Brian og Lene
foretager indkøb hos Lars Kjærgaard
med henblik på plantning henover
efteråret. Praktik aftales.

Herluf/
Torben

Boldbane/ fodbold mål

Bestyrelsen har afsat ca. kr. 2.000,- til 2
flytbare fodbold mål, der indkøbes hos
Presenco til foråret

Claus

Fortov mellem etape 1/2
og 3/4

Der bekæmpes ukrudt med
sprøjtemidler snarest

Torben

Gade belysning – eller
mangel på samme

Bestyrelsen retter henvendelse til
Kolding Kommune med henblik på
udvidet lygtetændingstid

Paul

Tilskud til gadefest 2011

Bestyrelsen fremsætter forslag om
fjernelse af tilskuddet til afstemning på
kommende generalforsamling

Lars

Oprydning på legeplads
og fællesarealer

Der fastsættes en dato i foråret på
kommende bestyrelsesmøde

Herluf
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4. Næste møde

Græsslåning på
fællesarealer

Aftale med Kolding Kommune
bibeholdes

Fisketur

Nyt initiativ i foreningens regi

Herluf

Ølsmagning efter
generalforsamling

Nyt initiativ i foreningens regi

Torben

26/1-2011 kl. 19.30
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