Referat fra bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Klostermarken
6. oktober 2021 kl. 19.30-21.00
Møde afholdt hos Henrik Abel
Følgende deltog i mødet:
Claus Mikkelsen, Henrik Abel &
Gitte Hansen
Afbud: Mikkel Schmidt og S.
Lindstrøm.
1. Investering af opsparede
midler jfl. beslutning på
generalforsamlingen

2. Etablering af dobbelt
betalingsgodkendelse samt
overgang til Jyske
Erhvervskonto

3. Etablering af faunaarbejdsgruppe
4. Status på div. sager, grønne
områder, cykeloverkørsel fra
Skiversvej mv.

5. Fastsættelse af næste
møde med efterfølgende
julefrokost

Bestyrelsen drøftede den usikre situation, som de sidste 4 uger er
opstået omkring renten og investering i værdipapirer. Der er nu
opstået tydelige ubalancer i verdensøkonomien og en større
korrektion kan ikke udelukkes. Med den usikkerhed, som er opstået,
besluttede bestyrelsen at vente med at investere midlerne til tidligst
i 2022.

Foreningens konto i Jyske Bank skal overgå til en erhvervskonto.
Generalforsamlingen har tidligere besluttet, at der skal være dobbelt
betalingsgodkendelse. Bestyrelsen besluttede at dette skal indføres
snarest muligt, da sagen allerede har verseret længe. Stopper
Mikkel som kasserer til næste generalforsamling vil Claus overveje at
tage et år mere som formand, således det nye betalingssystem for
nemmest mulig overgang.
Der skal omkring den nye erhvervskonto ordnes nogle formalia, som
bestyrelsen ikke kunne behandle, da kasseren ikke deltog på mødet.
Claus kontakter Mikkel.
Gitte er tovholder og indkalder fauna-arbejdsgruppen til et møde i
nærmeste fremtid. Arbejdsgruppen udarbejdet 2-3 scenarier for ny
fauna på Klostermarken, som skal på Generalforsamlingen marts
2022. Forslagene skal først behandles i bestyrelsen.
Der skal etableres en cykeloverkørsel fra Skiversvej over til
cykelstien. Mikkel har normalt kontakten til kommunens vejafdeling.
Claus skriver til Mikkel. Henrik kontakter Ole Midtgaard med henblik
på at få fældet flere fyrtræer i området, samt at få etableret en
gennemkørsel for græsslåmaskine på Tønnesensvej.
De store græstrekanter på Tønnesensvej vil fra næste år blive slået
sammen med engen.
Der afholdes bestyrelsesmøde fra 17.30 til 19 med efterfølgende
mad på Weiss Stue tirsdag 30 nov. eller onsdag den 17. nov.
Vi tager de nye suppleanter inviteres med til både møde og
spisning. Claus beklagede at han ikke var opmærksomme på

6. evt.

at suppleanterne skulle være med på mødet den 6. oktober
Gitte har fået en beboerhenvendelse omkring pindsvin kan blive
lemlæstet af robotplæneklippere når disse kører om natten. Et
flertal i bestyrelsen fandt ikke at der var noget mandat til at
bestyrelsen kunne henstille til, at folks robotplæneklippere ikke må
køre om natten. Bestyrelsen vil opfordre den pågældende beboer til
selv at lægge et opslag på Facebook og/eller sætte et punkt på
Generalforsamlingen marts 2022-

