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Bestyrelsesmøde den 9/12-2020

1. Fremmødte: Kurt S. Tommy P. Anni P, Jimmy R og Peter G.

2. Siden sidst: Vores nye kontor er færdigt, og taget i brug. Der har været positive

tilbagemeldinger fra flere kolonister. Vi har opsagt vores aftale med YouSee og skiftet

til Telmore, derfor har kontoret fået nyt telefonnummer: 29 89 56 65. TV aftale til

fælleshuset besluttes på møde med Aktiviteten. Der er også kommet positive

tilbagemeldinger på de udsendte skrivelser/påmindelser.

3. Logbog – post/ mail ud/ind:

Kontoret 5/12: Vurdering bestilt til Åkandestien. Henvendelse om opskrivning på

ventelisten. Godkendelse af tegning på mindre hus på Tulipanstien. Ombygning af

hus på Rosenstien blev ikke godkendt, opfølgning senere.

4. Økonomi: Daglig driftskonto: 641.574,98kr. Badegruppen: 86.805,74kr.

Aktivitetskonto: 39.509,83kr. Børnekonto: 38.983,32kr. Nyetablering &

Vedligeholdelse: 36.683,21kr. Byg & Energi: 184.924,61kr. Total kontosaldo:

1.028.480,69kr. Herudover kontantbeholdning på 930,00kr.

Skrivelse fra Sydbank hvor der ændres på betaling af negativ rente pr. 6/1-21, fra

friholdt 50.000,00 kr. til betaling af negativ rente på 0,60% af alt indestående på alle

konti.

Der blev fremlagt regnskab på udgiftskonto Byg, grøn energi for hele 2020:

Udsugning i fælleshuset kr. 34.688,84. Ny kontorbygning kr. 191.296,38.

5.  Lukket punkt:

6. Trailer parkering: Bestyrelsen drøftede nogle klager om misbrug af

trailerparkeringspladsen m.h.t. parkering af trailere med læs på. Vi tænker at tage

det op på næste generalforsamling for at lave nogle regler der beskriver fornuftig

brug af pladsen.
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7. Skrald på Lavendelstien: Der er kommet en klage om skrald på Lavendelstien som

omhandler hæk affald og big bag pose, disse bedes fjernet.

8. Kredsen i Ringsted: Vi mangler stadig svar fra kredsen, på forespørgsel om lod på

Hybenstien vedrørende for mange bebyggede m2.

9.  Skimmelsvamp i baderum: Vi påtænker en desinficerende rens og opfriskning af

baderum. Nærmere følger.

10. Eventuelt: Intet.

11. Vagt januar 2021: Vagt blev besat til lørdag den 9. januar 2021.

Næste bestyrelsesmøde onsdag den 13. januar 2021.

Referent: Jimmy

Glædelig jul og godt nytår.


