
Referat af bestyrelsesmøde den 23. august 2016 hos Henrik

Til stede var:
Henrik
Karoline
Jens 
Birgitte
Thomas
Lars
Marianne

Afbud fra:
Bjarke
Richard

*****

1. Godkendelse af referat
2. Godkendelse af dagsorden
3. Løbende sager med kommunen; kiltning, trafikdæmpning (Henrik)

3.1 Betaling for nummerskiltning fremadrettet, stikvejs- eller foreningsudgift?
4. Sne og containere, fx hvornår regner vi med den første sne, status (Jens)
5. Fællesråd, og øvrige interesseorganer for Beringsminde, er der noget nyt?
6. Status på Kassen (Birgitte)
7. Til- og fraflyttere, blomstervelkomst (Karoline)
8. Kommunikation med medlemmerne BM-Nyt, velkomstfolder og anden kommunikation, herunder 

også henvendelser til foreningen, specielt ejendomsmæglere
9. Stillingtagen til grundejer der ønsker at bestyrelsen forholder sig til projekt der fraviger 

deklarationen
10. Henvendelser til bestyrelsen med kritik af medlemmer, drøftelse af svar på sådanne henvendelser
11. Nyt møde tid og sted
12. Eventuelt

Ad 1 Godkendelse af referat

Referat fra sidste møde blev godkendt med den bemærkning, at vi mangler referat fra Richards deltagelse i møde
i Brabrand Fællesråd i maj måned.

Ad 2 Godkendelse af dagsorden

Godkendt.



Ad 3 Løbende sager med kommunen

Der laves en trafikmåling på Hyrdedamsvej. Inden der foreligger sådan en, sker der ikke noget ift. fartdæmpende
foranstaltninger.

Ad 3.1 Betaling for nummerskiltning fremadrettet, stikvejs- eller foreningsudgift?

Henrik har fået priser på skiltning. Skilt alene koster kr. 750. Skilt og galge koster kr. 2.500. begge beløb ekskl.
moms.  Udgifterne  afholdes  af  grundejerforeningen,  medmindre  vi  ved,  hvem  der  har  ansvaret  for  en  evt.
skade/bortkomst.

Ad 4 Sne og containere

Jens undersøger, om andre containerfirmaer er billigere. Birgitte har haft container (privat) fra Johs. Sørensen &
Sønner i tre hele dage for kr. 1.900.

Ad 5 Fællesråd, og øvrige interesseorganer for Beringsminde

Snak om Gellerup Helhedsplan. Man kan følge med i udviklingen på www.gellerup.nu. Lars forsøger at kontakte

foreninger i Gellerup til snak om fx problemer med ræs på Edw. Rahrs Vej.

Ad 6 Regnskab

Der står kr. 238.367,38 på kontoen. 136 har betalt kontingent pr. d.d. Kr. 1.013 i kontanter.

Ad 7 Til- og fraflyttere

Karoline samler op og vurderer, hvor langt tilbage vi går. Buketter til kr. 250.

Ad 8 Kommunikation med medlemmerne BM-Nyt, velkomstfolder og anden kommunikation

Oplysninger findes på hjemmesiden, fx til mæglere. Lars skriver i BM-Nyt om, hvad man kan forvente at finde på
hjemmesiden.

Henrik starter mailkorrespondance til indhold til BM-Nyt. Thomas sætter sammen med Lars et nyt BM-Nyt op i
InDesign.

BM-Nyt udkommer tre gange årligt – februar, juni og november.

http://www.gellerup.nu/


Ad 9 Stillingtagen  til  grundejer  der  ønsker  at  bestyrelsen  forholder  sig  til  projekt  der
fraviger deklarationen

Diskussion om dispensation fra deklarationen til Pallisvej 63. Bestyrelsens holdning må være, at byggeprojekter er
ok, hvis de udføres i tidssvarende, ordentlige materialer + at man husker hånden over hækken og snakke med sin
nabo. Det vigtigste er, at naboerne høres.

Ad 10 Henvendelser til bestyrelsen med kritik af medlemmer, drøftelse af svar på sådanne
henvendelser

Der var i bestyrelsen enighed om, at sådanne personlige henvendelser til et bestemt medlem lukkes ned.

Ad 11 Næste møde, sted og tid

Næste møde er 26. oktober 2016 kl. 19.30 hos Karoline, Pallisvej 63.

Ad 12 Eventuelt

Jens redegjorde for,  at  behørig snerydning er  grundejernes ansvar,  ikke grundejerforeningens.  Altså  hvis  fru
Jensen glider på mit fortov, er det mit ansvar og min forsikring, der skal dække eventuelle skader.


