
Referat af bestyrelsesmøde den 5. april 2017 hos Richard

Til stede: Richard, Bjarke, Lars, Henrik, Jens, Birgitte og Marianne

Afbud fra: Karoline og Thomas

Dagsordenen var følgende:

1.               Godkendelse af referat

2.            Godkendelse af dagsorden

3.               Løbende sager  

4.              Fællesråd og øvrige interesseorganer for Beringsminde

5.              Containere og sne

6.                 GF, herunder dagsorden

7.               Status på kassen

8.               Til- og fraflyttere, håndtering af blomstervelkomst  

9.               Kommunikation med medlemmerne BM-Nyt

10.               Nyt møde før GF. Vi mødes i Sognegården kl. 18.00

11.             Eventuelt

Ad 1 Godkendelse af referat

Referatet blev godkendt.

Ad 2 Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

Ad 3 Løbende sager

Per Aarsleff forer kloakkerne på stamvejene Pallisvej og Hyrdedamsvej samt toppen af Hvedebjergvej.

Materielforvalterne på Hyrdedamsvej 21 har sat huset til salg, så der skal findes en ny materielforvalter. Kommer i BM-Nyt og spørges

om på generalforsamlingen.

Kommunen har asfalteret i området og har tilsyneladende valgt at forbigå området i forhold til privatisering af stikvejene (nogle af

bestyrelsesmedlemmerne havde set en oversigt herom i Aarhus Stiftstidende).

Ad 4 Fællesråd og øvrige interesseorganer for Beringsminde

Vi betaler kontingent til Brabrand Fællesråd. Richard orienterede om afholdelse af et visionsmøde for Brabrand – Rethink Brabrand, bl.a.

i forhold Tulipgrunden og letbanens kobling til Brabrand Nord. Gl. Brabrand er splittet op af Silkeborgvej. Brabrand Fællesråd arbejder

sammen med Erhvervsforeningen (Richard kunne ikke huske det præcise navn). Bestyrelsen i Brabrand-Aarslev Fællesråd består af

enkeltpersoner, ikke af repræsentanter fra foreninger.

Ad 5 Containere og sne

Containersæsonen står for døren og forløber efter den sædvanlige plan. Jens har indgået en ny aftale om snerydning, som betyder, at

foreningen kommer til at spare en masse penge.

Ad 6 GF, herunder dagsorden

Dagsorden  for  generalforsamlingen  blev  drøftet,  herunder  også  bestyrelsens  indstilling  til  posten  som formand  -  Lars.  Desuden

besluttede bestyrelsen at varsle en revidering af vedtægterne på generalforsamlingen med henblik på, at bestyrelsen i fremtiden selv



konstituerer sig og ikke hvert år skal (gen)vælge en formand. Det blev aftalt,  at Henrik udarbejder og rundsender dagsorden for

generalforsamlingen den 26. april 2017.

Ad 7 Status på kassen

Der er kr. 198.540,18 inkl. kassebeholdning.

Lars undersøger erhvervs-MobilePay (vist nok gratis indtil ultimo april 2017).

Ad 8 Til- og fraflyttere, håndtering af blomstervelkomst

Vi har en konto hos Hasle Blomster og uddeler velkomstbuketter à kr. 250 til nye grundejere.

Der er nye beboere på Pallisvej 30.

Ligesom posten som materielforvalter spørges der på generalforsamlingen, om en kunne tænke sig at være blomstervelkomstkomité.

Hvis ikke, fordeles opgaven formentlig ad hoc mellem bestyrelsens medlemmer.

Ad 9 Kommunikation med medlemmerne BM-Nyt

Ny velkomstbrochure forfattes af Jens og Henrik. Lars (Vibeke) laver selve brochuren.

Ad 10 Næste møde

Inden generalforsamlingen den 26. april 2017 kl. 19.30 – vi mødes i sognegården kl. 18.00. Richard sørger for kringle, kaffe, øl og

vand.

Ad 11 Eventuelt

Diverse snak om løst og fast.


