Grundejerforeningen Slettebjerget 68-95
www.nyhammersholt.dk

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 7, 2017.
Mødetid og sted: Mandag d. 13.11.2017 kl. 19:30 hos Solveig (86)
Deltagere: Solveig, Louise, Lisbeth, Torsten, (Leif deltog vedr randbeplantning)
Dagsorden:
1. Konstituering af bestyrelsen
a. Fordeling af poster: indtil grundejerforeningens ordinære
generalgeneralforsamling onsdag den 21.2. 2018, fungerer Lisbeth som
formand med støtte fra resten af bestyrelsen.
b. Fordeling af opgaver: Solveig fortsætter som kasserer. Torsten er fortsat
ansvarlig for affald.
2. Godkendelse af referat
.
Godkendt uden kommentarer.
3. Status på økonomi
a. Regning for stop på vand ved nr. 85 er modtaget og betalt. Solveig
kontakter forsyningen med henblik på at få omkostningerne refunderet.
b. Ellers intet at bemærke.
4. Status på aktivitetsliste
a. Nord- og vestskråningen er slået.
b. Leif arbejder videre på udkast til aftale med entreprenør om fældning på
nord- og vestskråningen.
c. Solveig har kontaktet Pankas om revneforsegling.
d. Lisbeth og Leif har gennemgået flisearealet sammen med entreprenøren.
En flise skal skiftes ellers intet at bemærke.
5. Forberedelse til generalforsamling
Forslag til generalforsamlingen fra grundejerforeningens medlemmer skal
være bestyrelsen i hænde senest 10. januar 2018.
6. Eventuelt
a. Foreningen har 40 års jubilæum i 2018. Hvem i foreningen har lyst til at
være med i festudvalget? Send mail til kontakt@hammetsholt.dk senest
den 11. december.
b. Bestyrelsesmiddag afholdes den 10. februar 2018.
c. Forsøget med store plastposer er afsluttet. Der har endnu ikke været
afholdt evaluering, men det er vores erfaring af plastsækkene har haft et
positiv effekt

Grundejerforeningen Slettebjerget 68-95
www.nyhammersholt.dk

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 7, 2017... fortsat

Kalender for Slettebjerget
12.12.2017 – Bestyrelsesmøde hos Louise (83) kl. 19:00
16.01.2017 – Bestyrelsesmøde hos Lisbeth (69) kl. 19:00
21.02.2017 – Ordinær generalforsamling kl. 20:00, Fællesuset Leerbjerg Lod
Kalender for kommunens affaldsordning – Husk selv at bestille senest mandag
ugen før på www.hillerod.dk/affald.
22.11.2017 – Storskrald

Venlig hilsen
Torsten(89)
29.11. 2017

