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 1       Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen godkendtes 
 

2. Meddelelser 
             Der var ingen meddelelser. 

3. Økonomi ved kassereren. 
 Knud udleverede årsregnskabet for 2014, der udviser et underskud på kr. 
 3101,87 som følge af, at 2014 har været kontingentfrit. Regnskabet er endnu ikke 
 godkendt af revisorerene.  
 Endvidere udleverede han et budgetforslag for 2015. Det blev besluttet, at kontin-
 gentet for 2015 sættes til 0 kr. og at budgettet til generalforsamling i forhold til det 
 udleverde hæves til 3000 kroner.  
  
4 .        Generalforsamling den 28. marts 2015. 
 Anita har bestilt brunch på Stadionrestauranten den 28. marts klokken 12.                                                                                                                                                                                              
 Anita får oplysning om kuvertpris og minimumsbetaling for at åbne på en ellers 
 lukkedag samt dato for oplysning om sidste besked om deltagerantal. (efterføl



 gende oplyst kuvertpris 129 kr., børn halv pris. Der er ikke oplyst minimumspris 
 og sidste dag for besked. ref.)  
 Indkaldelsen udsendes i uge 10 med tilmeldingsfrist til spisning den 20 marts). 
 Knud skriver indkaldelse og får regnskab færdigt. Flemming sørger for trykning og 
 omdeling. Anita laver beretning og udsender den til bestyrelsen inden generalfor
 samlingen.  
 Flemming, Johnny, Anita og Knud genopstiller til bestyrelsen. Knud hører om re-
 visorer genopstiller.   
    
5.          Vejudvalget 
 Johnny fortalte, at kørselsrestriktionerne omkring Dansborgskolen har givet mere 
 luft på Dansvej om morgenen, mens der ikke er sket ændringer om eftermid-
 dagen. Bestyrelsen vurderer, at der med de skete ændringer ikke vil ske yderlige-
 re ændringer de kommende år. Der er derfor enighed om, at de 50.000 kroner, 
 der er afsat til fartdæmpende foranstaltninger foreslås frigivet. Det vil ske i bud-
 gettet på den kommende generalforsamling.  
 
 Kommunens afvisende svar på vores henvendelse om den dårlige reetablering af 
 vores veje efter nedlægning af fjernvarmerør blev drøftet. Efter aftale tager Knud 
 kontakt til Grundejerforeningen Svendebjerg for at høre om deres oplevelse af si-
 tuationen med henblik på en fælles henvendelse. Ellers vil vi skrive til kommunen 
 og lægge vægt på sikkerheden for ældre og børns trafik på de beskadigede fortov 
 og nedkørte hjørner med speciel henvisning til, at de nu har sikret skolevejen  
 ved omlægning af trafikken og nu bare mangler det sidste bette nøk. 
 (Knud har efterfølgende talt med Steen Maagaard, der er formand i Svendebjerg. 
 Han oplyser, at de ikke er tilfredse med vejbelægningen, men de vil afvente, at 
 kommunen retter op på asfalten. Han fortæller, at de har fået fjernvarmesel-
 skabet til at udskifte ødelagte fliser. Vi holder kontakt til dem, når kommunen går i 
 gang med asfalten, hvis vi ikke er tilfredse. referenten) 
 
6.  Opfølgning fra tidligere bestyrelsesmøder 
 Der er stadig ikke nyt om det materiale, der er afleveret til lokalhistorisk selskab. Ebbe vil 
 endnu en gang blive bedt om, at gøre noget ved sagen inden næste bestyrelsesmøde.  
 
7.    Eventuelt.  
 Foreningen har på ny fået tilbud om klyngealarmer. Ingen i bestyrelsen fandt dog til
 buddet attraktivt nok til at gøre noget ved det.  
 


