Referat fra bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Klostermarken
den 11. april 2019
Mødet blev afholdt hos Gitte Hansen,
Juels Allé 18, 6760 Ribe.
Følgende deltog i mødet:
Claus Mikkelsen, Henrik Abel; Gitte
Hansen, Mikkel Schmidt og Vibeke
Thyssen.
Næste møde afholdes hos Vibeke Thyssen
den 29. august 2019.
1. Konstituering

2. Godkendelse af referat fra
generalforsamlingen

3. Opfølgning på generalforsamlingen

Formand valgt på generalforsamlingen: Claus Mikkelsen.
Kasserer: Mikkel Schmidt.
Sekretær: Vibeke Thyssen.
Det aftaltes endvidere,
-at Henrik Abel står for kontaktet til JRJ og
-at Gitte Hansen varetager opgaver ad hoc.
Referatet blev godkendt. Claus Mikkelsen skrev under.
Henrik Abel indhenter underskrift fra dirigenten, Cecilie
Ulsøe. Herefter lægges referatet på hjemmesiden.
Claus Mikkelsen og Henrik Abel tager kontakt til Arkil
omkring en behovs- og beregningsvurdering vedrørende
asfaltering samt priser på eventuelle fartforhindringer, og
fordele og ulemper ved sådanne.

4. Diverse
Arbejdsdag
Der afholdes arbejdsdag den 8. juni 2019 kl. 10.00 – 12.00.
Der var enighed om, at der ikke var grundlag for at indkalde
hele kvarteret. Der samles i stedet 10 personer til dagen.
Der laves et opslag på Grundejerforeningens hjemmeside
herom.
Henrik og Mikkel går en runde i kvarteret forinden og
skriver ned, hvad der skal laves. De er i den forbindelse
opmærksom på, at det er meddelt, at der er nogle fliser på
Limes Vej, som er gået i stykker, ligesom der er fremsat et
ønske om blindvejsskilte.
Henrik og Mikkel sørger for rundstykker til at starte på og
en øl/vand til at slutte af på.
Sankt Hans den 23. juni 2019 kl. 18.30. Bålet tændes kl.
20.00

Vi gør lidt ekstra ud af det i år, i stedet for at grille pølser til
arbejdsdagen.
Arbejdet blev fordelt således:
Henrik Abel – sørger for bålet til Sankt Hans og for
udarbejdelse og opsætning af Sankt Hans skiltet 1 uge før;
Mikkel Schmidt – sørger for indkøb af et skilt og indkøb af
200 pølser og 100 pølsebrød
Claus Mikkelsen - indkøb 3 rammer øl og 4 rammer
sodavand og sange
Gitte Hansen – sørger for en heks og henter 4 spande
snobrødsdej i Kvickly
Svingbane på Obbekærvej
Vibeke Thysen udfærdiger et brev til kommunen om dette.
Der har været flere uheld, vores boligområde er voksende
og trafikintensiteten er stigende. Der vedlægges nogle
billeder til kommunen.
Vedligeholdelsespligtige arealer
Det blev drøftet, at der er tvivl om, hvilke arealer vi præcis
selv har vedligeholdelsespligten af. Mikkel Schmidt og
Vibeke Thyssen følger op herpå.
Afskedsgaver
Mikkel Schmidt sørger for indkøb af afskedsgaver til de
afgående bestyrelsesmedlemmer og til de to, som har brugt
tid på projekt Fælleshus.

5. Planlægning af nye bestyrelsesmøder

Blev aftalt til den 29. august 2019 og den 7. november 2019.

6. Godkendelse af referater

Det aftaltes, at hvis man ikke reagerer inden for 3 dage fra
udsendelse af et bestyrelsesreferat, tages det til indtægt
for, at man har godkendt referatet.
Vibeke Thyssen sørger for at give it-ribe besked om, at
uploade godkendte referater på hjemmesiden.

