Referat fra bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Klostermarken
Tirsdag den 13. april kl. 19.30-21.00
Møde afholdt hos Henrik Abel
Følgende deltog i mødet:
Claus Mikkelsen, Gitte, Henrik Abel,
Mikkel Schmidt og Silje Mie Lindstrøm
1. Årsregnskab 2020

Bestyrelsen godkendte årsregnskabet. Der er i år et
højere forbrug til sneberedskab grundet den strenge
vinter.
Forbruget til grønne områder er faldet lidt – formentligt
fordi JRJ har travlt andre steder. Bestyrelsen vil i 2021
have ekstra opmærksomhed på dette forhold.

2. Budget 2021

De nye bebyggelser på Skiversvej øger indtægterne i
GF.
Budgettet til snerydning og saltning skal øges, da
Skriversvej også skal med.
Mikkel sender kontingentopkrævning ud til de nye
beboere efter generalforsamling 2021.
Bestyrelsen har godkendte budget 2021 efter mindre
ændringer. Budgettet er dermed klar til
generalforsamlingen.

3. Generalforsamling 2021

Grundet situationen omkring corona besluttede
bestyrelsen, at generelforsamlingen afholdes torsdag
den 26. august. Claus informerer på FB. Mikkel
reserverer fritidscentret.
Forsamlingen afholdes kl 18.00 med den normalle lette
bespisning.

4. Arbejdsdag

Der afholdes en arbejdsdag søndag den 13. juni kl.
10.00. Der skal males og laves div på legepladsen,
samt afspærring ved Cykelsti på Limesvej. Der serveres
grillpølser. Mikkel laver liste og indkalder på FB
Bestyrelsen var usikker på om der kan gennemføres
skt. Hans i år.

5. Status på overdragelsen af
området til
Grundejerforeningen.

Mikkel fortalte, at skoven endelig er udtyndet. De
udgåede træer på allé vejene er også skiftet.
Bestyrelsen er dermed klar til at få lavet overdragelse.
Trine fra Esbjerg Kommune har efterspurgt de sidste
vedtægter til sagen.

6. Manglende parkeringspladser
på Skiversvej

Mikkel sender de underskrevne vedtægter.
Bestyrelsen drøftede de ringe p-forhold på Skiversvej
og den hyppige parkering på svinget ved stamtvejen.
Biler holder på begge sider af vejen og giver dårlige
oversigtsforhold. Cæaus skriver om sagen til Esbjerg
Kommune.
I forbindelse med det nye lokalplansarbejde på den
kommende udstykning er der et opmærksomhedspunkt
vedr. P-pladser blandt tæt lav byggeri.

7. Evt.

Den nye legeplads er populær.
Også de nye 5-mandsmål er meget brugte, så det var et
godt forslag fra Gert og Niels som kom på sidste GF.

