Bestyrelsesmøde Referat - Dato: 03.05.2022 kl.19-2
Agenda
Kommentarer / beslutninger
1. Godkendelse af sidste
Referatet fra 07.04-2022
referat
Godkendes
2. Budget/regnskab
Vi taler om at der er problemer med efterårsstiens kloak (kun siden med ulige numre) – Claus foreslår at vi venter
med at få det repareret til efteråret, fordi det er et større projekt som involverer at grave havegangen op, så for at
forstyrre mindst muligt i sæsonen, kan vi vente til i hvert fald efter 1.oktober. Vi beslutter, at det er en god ide at
bruge penge på vand for at skylle rørene igennem, så vi undgår at slamsugeren skal ud hver gang kloakken stopper.
Ved at skylle kloakken igennem med vand er langt billigere end at for slamsugeren til at komme hver gang.
3. Sager til behandling
3.1 Konstituering af bestyrelsen
3.2

Opfølgning på generalforsamlingen – vi taler om hvordan det gik samt erfaringer vi har gjort os, til
forbedringer næste år.

3.3

Opfølgning på børnemaledag – det var alt i alt en stor succes! Vi talte om løsninger så alle kan komme på
genbrugspladsen ved at holde stierne åbne, samt lige ud for den store låge, så alle kan komme rundt uden at
træde i maling. Men vi oplevede ingen problemer i løbet af dagen.

3.4

Vedligehold af træværk – vi skal have stiftet en rådden stolpe.

3.5

Sager til behandling.

3.6

Bump på hovedvej/Skilte på mellem Allé – Vi indkøber to skilte med ’Legende børn’ og vi leger lidt med hvor
de skal være på stien, så de er synlige og nemme at få sat op uden at genere nogen.

3.7

Byggesager.

3.8

Hvidtjørn hæk rund om Sano – Vi taler om muligheder for gødning af hækken rundt om Sano, så den kan
holde længst mulig og er tæt of flot.

3.9
4. Opfølgning på opgaver
5. Eventuelt

Nyt fra inboxen – Vi gennemgår indkomne mails. Fx at Flemming gerne vil holde hjertestarter introduktion
for alle interesserede d.23.maj kl.18:30 i festhuset.
Vi taler træerne i og omkring Sano og deres rodnet i forhold til kloakken.

