Grundejerforeningen Dams Have i Hårlev
Hårlev, den 26. maj 2016
Referat fra bestyrelsesmøde den 23. maj 2016

1 Referat fra den 25. januar godkendt.
2 Enighed om, at vi havde en god generalforsamling med fin opbakning til bestyrelsens arbejde
fra forsamlingen.
Vi er meget tilfredse med lokale, service, pris, mad & drikke hos Hårlev Hallens Cafeteria, og
Iben kontakter dem for at booke datoen for afholdelse af vores generalforsamling i 2017.
3 Søren kommer med oplæg/tilbud til fælles serviceaftale på vores gasfyr.
4 Vi fortsætter med de sensorlamper, som vi har nu. Søren kontakter Scott for aftale om at
hjælpe med udskiftning af batterier.
Iben kontakter el-installatør mht. opsætning af lamper på bagvæggen af skraldeskur v/nr. 1-3.
5 Taget til efterretning.
6 Iben kontakter Helge for indhentning af tilbud på alge- og træbehandling af carporte og skure.
7 Vi dropper sandkasse ved legetårnet p.gr.a. div. kattes efterladenskaber.
Christian sætter skilte op med max 30kg på gyngerne.
8 Vi dropper en arbejdsdag i år og tager det op igen til foråret.
9 Vejfest den 20. august 2016. Iben kontakter Rikke.
10 Gløggarrangement den 12. november 2016.
11 Generalforsamling den 18. februar 2017.
12 Helle undersøger om vi må sætte et skilt op med "Parkering forbudt på vendepladsen".
13 Det store træ v/nr. 4 fældes den 25. maj.
Flere af vores beboere er generet af Susans kat, som går ind ad åbne vinduer og døre + generer i
haverne. Vi opfordrer de berørte til at komme med en skriftlig klage til bestyrelsen, så vi kan
agere på det. Else har prøvet at tale med Susan, men fik desværre et meget ubehøvlet svar.
Freddie har sat sit hus til salg, så på et tidspunkt kan han ikke hjælpe os med vores hjemmeside
mere. Helle kontakter Freddie for at spørge ham, om han vil hjælpe hende med at lære det.
Dem, som låner vores lille plæneklipper skal gøres opmærksom på at huske at lægge kr. 10,- til
benzin.
Iben, referant
WWW.DAMSHAVE.DK
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