Referat fra bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen
Klostermarken
27. februar 2022 kl. 16.00-17.30
Møde afholdt hos Claus Mikkelsen
Følgende deltog i mødet:
Claus Mikkelsen, Mikkel Schmidt, Henrik Abel,
S. Lindtsrøm & Gitte Hansen og Martin
Knudsen

1. Opfølgning på fauna-arbejdsgruppe

Gitte gennemgik forslag til beplantning af vilde blomster
på udvalgte fællesarealer.
Forslaget forelægges generalforsamlingen.
Faunaarbejdsgruppen har indsendt forslag til GF

2. Opfølgning på implementering af
dobbeltbetalingsgodkendelse
3. Henvendelse fra Esbjerg Kommune
vedr. trafiksikkerhed på Klostermarken
4. Generalforsamling marts 2022 –
opgavefordeling.

Claus og Mikkel har haft møde med Jyske Bank for at få
problemerne løst. Det forventes at den dobbelte
betalingsgodkendelse er implementeret slut marts 2022.
Mikkel meddeler Tine, at kommunen kan gå videre med at
fælde træer for at forbedre udsyn. Bestyrelsen er dog
bekymret over at kommunen måske ønsker at spare
fartbump væk.
For så vidt muligt afvikles GF den 24. eller 31. marts. Den
30. marts kan være alternativ dato, hvis Ribe Fritidscenter
ikke har plads de øvrige datoer.
Der udledes kun selve indkaldelsen i postkasser. Resten af
materialet ligges på hjemmesiden. Martin og Claus deler
invitationerne ud.
Mikkel bestiller Ribe Fritidscenter. Claus laver udkast til
beretnings, som sendes ved udgangen af februar.
Mikkel stiller ikke op som kasserer. Bestyrelsen vil prøve at
høre Patrik. Claus genopstiller ikke som formand. Mikkel
vil overveje om han vil stille op som formand.

5. Opfølgning på diverse drift, herunder
klage over saltning

Mikkel fortalte at Bjerneskovparken udliceret alt arbejdet
på Grønne området til Hededanmark til en fast årlig pris.
For nuværende holder bestyrelsen fast i JRJ, som laver en
godt arbejde.
Arkil har været ude og lappe revner asfalten med en udgift

6. evt.

på 17.000 kr.
Der er 8 manglende betaligner til kontingent. Mikkel
rykker.
Det blev drøftet at udarbejde et velkomstbrev til nye
beboere. Der følges op på sagen efter GF.

