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16. marts 2018 

 
Referat af GRAVL bestyrelsesmøde den 15. marts 2018, kl. 18.30 

 
Deltagere: 
Leif, Johnny, Lars, Steen og Hiroshi. 
 
 
1. Godkendelse af referat fra seneste møde 
Godkendt uden bemærkninger. 
 
2.       Lade standere fra E-on 
Leif have møde med E. On d. 15. marts, de syntes det var en god ide. Der var dog en række 
punkter, som skal afklares inden et retvisende budget kan udarbejdes. Leif vil tale med Ålen om et 
evt. Joint Venture mhp. at deles om udgifterne samt afklarer placeringen af standerne.    
 
3.       Økonomi 
Fint regnskab, dog ikke 100% færdigt lige pt. Forventer dog at bruge af de afsatte midler fra 2017 
til snebekæmpelse i 2018.  
Foreningen har nu 740.000 kr. på en opsparingskonto hos Sparekassen Vestjylland.  
 
 
4.       Planlægning af Generalforsamling (GF) herunder budget 
GF bliver afholdt den 19. april 2018.  
 
Tidsplan: 
1730-1830: Dialog møde 
1830-1900: Spisning 
1900-2200: Generalforsamling  
 
Opgaver: 

 Britt er ansvarlig for bestilling af lokale, bespisning herunder aftale vedr. pris, som tidl. 
Aftalt. Meld til Leif, så snart at det er på plads. 

 Leif: Tag kontakt til Rolf, således at han forbereder indhold til Dialogmødet herunder 
økonomi og drift af Beboerhuset.   

 Johnny: Lav Flyer for afholdelse af Dialogmøde og GF 

 Leif: Kontakt til Rolf og få ham til at omdele denne Flyer.  
 
Øvrig diskussion:  
Bestyrelsen støtter forsat driften af beboerhuset og ønsker at forlægge lejemålet med kommunen, 
når denne udløber i efteråret 2018. 
Det blev drøftet om der skulle have været udsendt varsel om afholdelse af GF uden endegyldig 
diskussion. Der står pt. intet i vedtægterne om, at der skal udsendes varsel før indkaldelse til GF. 
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5.       Status på forløbet om Forstadsmuseet og Årets Bil 
Et udmærket initiativ, dog forudser bestyrelsen at parkeringen kan blive et problem og derfor har 
Leif et møde d. 9. april kl. 16.00. Ønsker man at deltage, kontakt Leif. 
 
6.       Status på arealudvidelse ved Konstabelgade 11 A-D 
Intet hørt siden sidste møde, hvilket er 2. mdr. siden. Bestyrelsen har, som ønsket, sendt 
foreningens skøde og har siden intet hørt fra Konstabelgade 11 A-D. 
Foreningen får 14 dage til at tilvejebringe afgørende oplysninger i sagen ellers så skal området 
være bragt tilbage til oprindeligt stand med udgangen af april måned 2018.  
Johnny forfatter brevet. 
 
7.       Status vedr. trampolin på legepladsen 
3.3 m trampolin er bestilt via Uno, som sætter den op i løbet af uge 12-13, dog afhængigt af vejr 
og frost.  
 
8.       Henvendelser fra beboere/foreninger 
Forslag fra E/F Hovedporten 3 – Fældning af træer: 
Henv. Drejer sig om 2 stk. træer (Kastanjetræ og Asketræ). 
Det blev besluttet, at Kastanjetræet må beskæres i svær grad henset til den nuværende størrelse 
samt at det hurtigt vokser ud igen. 
Asketræet må beskæres i let grad og skal holdes under observation i de kommende år. 
Johnny tager kontakt til Uno og evt. andre. 
 
9.       Evt. 

Regnskabsmøde: 22. marts 
Næste bestyrelsesmøde er den 12 APR kl. 18.30 
Generalforsamling: torsdag d. 19. april. 


