GAMMEL HINNERUP GRUNDEJERFORENING
Bestyrelsesmøde 29. august 2018
Til stede: Michael Mogensen, Lars Nysten, André Enemærke, Ann Cecilie, Brian Henriksen.
Afbud: Jørgen Gislum
Referent: André Enemærke
Forslag stillet af Lars Nysten inden mødet, som også er behandlet på mødet.
- Udlåns ting. Priser på alle ting.
- Hovedansvarlig for udlejning (Kasserer)
- Billeder på hjemmeside måske med instruktions videoer med forklaring og mål.
- Ny tlf. Gerne en smartphone (men kun hvis vi kan få mobil pay & kort til vores
konto)
- Kort. Et eller flere kort til konto.
- Årshjul. Overblik over hvor og hvornår begivenhederne kommer til at ligge.
- Drejebøger. Så det bliver nemt for andre at overtage opgaver i bestyrelsen i
fremtiden.
- Sommer/sensommerfest.??
1 – Konstituering
Følgende er gældende.
Formand: Michael Mogensen, Kløvervej 18
Kasserer: Lars Nysten, Kløvervej 28B
Brian Henriksen, Lucernevej 5
André Enemærke, Lucernevej 8
Jørgen Gislum, Bøgevej 30
1. suppleant: Ann Cecilie Enemærke, Lucernevej 8
2. suppleant: Ann Hevold, Valmuevej 1

2 – Der blev stillet forslag om ny telefon med mulighed for mobile pay skaffes. André og Lars
kigger i gemmerne efter mobiler med denne mulighed, så vi ikke behøver at købe en.
3- Lars lufter muligheden for at tage hele tjansen selv mht udlån. Vi andre står backup.
Lars tager kontakt til dem som i løbet af den forgangne tid har lånt men ikke stadig ikke har betalt.
4- André sørger for at priser for udlejning fremgår på hjemmesiden.
Der er nye opdaterede priser som træder i kraft når de sidste penge er kommet ind fra tidligere
udlån. Nye priser lægges på hjemmesiden sammen med tekst om at en ny pladevibrator også er til
rådighed.
5- Økonomi.
Antal medlemmer 161 ud af 197 husstande.
Der er ikke brugt penge siden sidste møde.

Der bliver mulighed for at tilkøbe en ekstra container for en mindre beløb. Brian undersøger
nærmere.
6- Container
Det store telt er slidt og det undersøges om vi skal købe et nyt. Pris er anslået til 4-5.000 kr.
7- arrangementer, haveaffald mandag uge 43, Michael aftaler med Claus vognmand.
Nyt arrangement skal helst være hos Con’ Amore som en kombiløsning ift
møde/generalforsamling. Sidste generalforsamling var med stor tilslutning i forbindelse hermed.
Fisketur meldes ud – Brian er tovholder og det vil foregå søndag. d 7. oktober. André laver
indkaldelse og Lars printer. Det lægges ligeledes på hjemmeside og Facebook. Rundsendes medio
sept med sidste frist for tilmelding 1. oktober.
Sommerfest dato lægges fast og der blev foreslået 1. weekend i juni.
Årshjul arrangementer:
Fastelavn (februar)
Sommerfest (juni)
Fisketur (oktober)
Haveaffald (oktober)
Smagning (varierer)
Lægges på hjemmesiden og Facebook.
Drejebøger udarbejdes løbende i takt med, at vi får de forskellige remedier ud af containeren.
8 – Rabataftaler
Michael har taget kontakt til Verisure alarmer og fået ”en god rabataftale”
Køb af alarmer går igennem Michael/Martin fra Verisure
For hver ny kunde tilfalder 1000 kr til foreningen.
Lars tager kontakt til XL for at få rabataftale.
Næste møde 11. januar 2019 kl 19.00 op til fastelavn (søndag 3.marts) Afholdes Lucernevej 5 hos
Brian.

