Bestyrelsesmøde

Dato: 23-08-2021

Grundejerforeningen Ringvejen, Højager og Hvesager
Nr. 2 /2021

Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 2. februar 2022, ved John på
Hvesager 97.
Dagsorden:
Godkendelse af referat.
1.
2.
Økonomi.
Status for beplantning ud mod stierne. (Ernst).
3.
Indkomne sager.
4.
Generalforsamling.
5.
a. Praktiske forhold.
b. Dirigent og referent på generalforamlingen
c. Gennemgang af beretning.
d. gennemgang af regnskab og budget.
e. Gennemgang af forslag til tømning af vejbrønde.
6.
7.

Hvad skal på hjemmesiden.
Evt.

Ad 1.
Referatet fra sidste møde blev godkendt.
Ad 2.
Martin redegjorde for status for økonomien.
Ad 3.
Ernst redegjorde for status for beplantningsbælterne ud mod stierne. Intet at
bemærke. Alt ser ok ud.
Ad 4. Indkomne sager.
Martin oplyste, at der var sket indberetning til Vejle kommune via ”Giv et praj” om
lamper, der var beskadiget i løbet af stormen.
Ad 5. Generalforsamling..
Ernst oplyste, at lokalerne på Ravnshøj var lejet og alt var parat til
generalforsamlingen. Ernst og Martin indkøber øl, sodavand, kaffe og fastelavnsboller
samt en vingave til foreningen Ravnshøj som tak for lån af lokalerne.
Karsten Lomholt havde sagt ja til at være dirigent.
Formanden skriver referat fra generalforsamlingen.
Det reviderede og godkendte regnskab blev sammen med budget gennemgået.
Enighed om at foreslå fastholdelse af kontingent.
Vedrørende forslaget til tømning af vejbrønde var der enighed om, at det vil være ok
at beslutte det på generalforsamlingen. Alle beboere i grundejerforeningens område
har fået en indkaldelse med en note om indholdet i forslaget, så hvis der skulle være
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en beboerforening, der selv vil stå med opgaven, har de mulighed for at møde frem
på generalforsamlingen.
Ad 6. Hvad skal på hjemmesiden.
Ikke noget på hjemmesiden før efter generalforsamlingen.
Ad 7. Evt.
Formanden takkede Martin Jessen for mange års solidt og grundigt arbejde både som
bestyrelsesmedlem og som kasserer.
John Jacobsen,
Formand og referent.
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