Grundejerforeningen
Havstokken
D.05-08-2013

Referat af bestyrelsesmøde d. 28-06-2013

Tilstede: Steen Clausen, Bjarne Godskesen, Camilla Schwartz, Carsten Falkengaard og Jens
Abildgaard.
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Hovedvandsledninger og Kloakker
Regnskab
Energivejledning (Tilbud fra kommunen)
Forsikring (Digital forsikringsmappe)
Nabohjælp
Eventuelt

Ad.1. Hovedvandsledninger og Kloakker
Steen havde inden mødet, efter sagen var overdraget fra kommunen til HOFOR, ringet til
kontaktpersonen i HOFOR, og forespurgt, hvornår man forventede et indledende møde med vores
grundejerforening.
Han fik oplyst, man forventede at kunne aftale et møde i løbet af juli måned.
Ad. 2. Regnskab
Camilla oplyste, at alle restancer for 2012 nu var betalt, og derefter fik vi en general debat om
restancer.
I G/F’s Love står der, at kontingentet skal betales med ¼ årskontingent pr. 1. feb., 1. maj, 1. aug. og 1.
nov., og Camilla spurgte, hvornår der skulle udsendes restanceskrivelser, da en del medlemmer endnu
ikke havde betalt i år.
Steen oplyste, at den tidligere kasserer normalt udsendte restanceskrivelser i slutningen af året, så
medlemmerne kunne nå at betale inden årets afslutning, selv om de naturligvis var i restance på
datoerne i følge vores Love.
Vi blev enige om at afvente næste Generalforsamling, og der orientere / beslutte, hvordan vi skulle
behandle det fremover.
Ad. 3. Energivejledning
Steen havde som grundejerforeningsrepræsentant modtaget et tilbud til G/F fra kommunen om en
energigennemgang af vores huse.
Der skulle udpeges et hus rådgiverne kunne gå igennem, og påpege evt. energisparermuligheder.
Derefter skulle 12 – 14 huse besøges, hvor ejerne kunne få mulighed for spørgsmål til rådgiverne.
Vi besluttede, da vi vurderede, det var rettet mod større grundejerforeninger, at det ikke havde interesse
for os.

Ad. 4. Forsikring
Vi havde modtaget en tilmelding til netadgang til vores Erhvervsforsikring, og Steen har nu adgang
som repræsentant for G/F.
Ad. 5. Nabohjælp:
Som tidligere oplyst har ”Det Kriminalpræventiv råd og Trygfonden” oprettet en gratis hjemmeside på
http://www.nabohjælp.dk/
Der kan man, hvis man har PC og internet, oprette en profil på sig selv og sin adresse, og invitere
Naboer med i overvågningen af sin bolig når man er på ferie el. lign.
Steen er pga. tidligere forespørgsel, blevet kontaktet at en repræsentant fra ”Det Kriminalpræventiv råd
og Trygfonden”, der forespurgte til G/F mening og brug af systemet.
Derfor må de medlemmer, der benytter ”Nabohjælp” gerne give Steen en tilbagemelding, så han kan
give en realistisk tilbagemelding til ”Nabohjælp”.
Ad. 6. Eventuelt
Vi besluttede, at afvente udsendelsen af referatet, til der forelå en tilbagemelding om mødet angående
Hovedvandsledninger og kloakker.
Efter mødet:
Referat fra et meget positivt møde hos HOFOR med Allan Broløs er vedlagt.
Referatet er godkendt af HOFOR.

På bestyrelsens vegne

Bjarne Godskesen/ref.

