Kongestiens Grundejerforening
_________________________________________________________________
Referat af bestyrelsesmøde afholdt den 1. marts 2010 hos Ole.
Til stede:

Allan - nr. 17
Anne - nr. 36
Ole - nr. 24 (referent)

Afbud:

Hanne - nr. 41

1. Godkendelse af referat
Ingen bemærkninger.
2. Meddelelser fra formanden.
Allan har afleveret mapper til de nye grundejere i nr. 12, 22 og 49.
Der var intet nyt fra kommunen.
3. Status på bestyrelsens arbejde.
a. Snerydning
Der har været en del sne i den forløbne vinter. Bestyrelsen synes snerydningen har været god.
Grundejerne skal på generalforsamlingen erindres om at de selv skal ordne fortovet. Mange
har gjort det fint; men der er også nogle der svigter.
b. Parcelregler for Kongestien
Anne har undersøgt hos kommunen om parcelreglerne er tinglyst; men kunne ikke få svar
grundet hektisk aktivitet på tinglysningskontoret.
Flemming i nr. 47 og Jeanet i nr. 63 har rettet henvendelse nabobyggerier ol.. Det er
bestyrelsens holdning, at det ikke er sager for grundejerforeningen. Det må håndteres i
kommunen. Bestyrelsen skal ikke have holdning til de enkelte grundejeres byggerier.
c. Hjemmesiden
Mikkel (nr. 41) har takket nej til jobbet med at få hjemmesiden op at stå. Opgaven må løses af
en anden grundejer. Opgaven søges uddelegeret på generalforsamlingen.
d. Skovtofte
Allan har talt med Kaj i nr. 3. Der er ikke sket meget i sagen omkring byggeri på Skovtofte.
Kaj vil følge op inden generalforsamlingen.
e. Foreningens arrangementer
Fastelavn er forløbet godt, selvom der kun var 11 børn.
f. Generalforsamling.
Generalforsamlingen skal afholdes inden udgangen af april.
Det blev aftalt at den afholdes den 26. april på Skovtofte. Følgende opgaver blev aftalt:
Bookning af Skovtofte og bestilling af mad – Hanne.
Udarbejdelse af indkaldelse – Ole
Spørge dirigent (Ejvind nr. 38) – Anne
Spørge Niels Erik Folmann om han vil underholde – Allan.
4. Emner til næste bestyrelsesmøde.
Ingen bemærkninger.
5. Eventuelt
Ingen bemærkninger.
Næste møde:
Ikke aftalt
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