Til bestyrelsen for Birgittelyst Grundejerforening.
Alle mødt

Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 30. august 2017 kl. 20.15, Birgittelyst Kro.
1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 14.06.2017.
Godkendt uden bemærkelser
2. Meddelelser, herunder nye beboere
Kløverstien 24 pr. 01.12.17, Fyrrestien 12 (Jesper), Rosenstien 19 (Kent)
Til salg: Granstien 5, Kløverstien 6-8, Bøgestien 11, Fyrrestien 8, Rosenstien 2,
Kløverstien 18, Hybenstien 5
3. Foreningens økonomi ved kassereren.
Økonomi er i orden om end ca. 25 endnu ikke har betalt. I meget nær fremtid
overføres kartotek/excel-ark til Dropbox med password – Kent, Bjarne og Hanne har
opgaven.
4. Evaluering Sct. Hans og Sommerfest 2017.
Begge arrangementer vel afviklet..
Omkring Sct. Hans har nogle beboere nævnt, at tilbuddet om to valgmuligheder for spise og
hygge på henholdsvis Kroen og i Oasen går lidt ud over fællesskabet. Bestyrelsen drøftede
eventuelle alternative muligheder, men kom ikke frem til en løsning. Vi kigger på det igen næste år.
Sommerfest – godt 100 deltagere, lækker mad og god underholdning (lydniveau godt og dygtig
sangerinde). Kroen melder klar igen til næste år.
5. Legedag 2017. Optakt til Legedag – eventuel børneloppemarked/brugtmarked for
legetøj. Annoncering af de eventuelle to aktiviteter.
Møde 02.09.17 ændres fra Oasen til Rosenstien 23. God interesse for at deltage
aktivt i Legedag 22.10.17. Bjarne sender referat af møde(r).
6. Kloakriste Lupinstien.
Laurids har fået pris fra Kloakekspressen på udskiftning af riste og opgave sættes i
gang. Henrik har været rundt for at kontrollere øvrige riste og ingen andre er i
samme dårlige forfatning.
7. Kirkestien – henvendelse om fælles vedligeholdelse.
Henrik har haft møde med Bo og der er aftalt nyt møde i efteråret. Fra Almind-siden
er stien fin (grus) og fra Birgittelyst også, men midtvejs er stien ikke i god stand.
8. Emner til Landsbyposten.
Legedag, Allehelgens dag, Sommerfest, udskiftning af kloakriste, kirkestien, løbeklub,
vinterbadning.
9. Oversigt over projekter og arbejdsopgaver i bestyrelsesåret 2017/2018.
Gennemgang af liste – opdatering efterfølgende.
10. TrygFonden Førstehjælp.

LOF tilbyder i samarbejde med TrygFonden Førstehjælpskursus – 4 timer. Hanne
laver aftale og sender information via mail og Facebook.

11. Eventuelt.
Udsyn fra Rønnestien er generet af tæt bevoksning – Laurids tager hånd om opgaven.
Forslag om at indgå aftale med XL-Byg og evt. andre om rabatordning for beboere i Birgittelyst.

Mødeleder Henrik Møller. Referent Hanne.
Næste møde onsdag 11.10.2017 kl. 19:00 på Birgittelyst Kro

Henrik Møller

Kent Larsen

Jesper Mølgaard

Laurids Nielsen

Hanne Simony

