Bestyrelsen for Hintzehovgaard Grundejerforening
Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde d. 24. november 2021 kl. 17-19
hos Erik Andersson (mødedatoen var ændret ift. den oprindeligt vedtagne dato 8/12)
Mødedeltagere

Jan-Ole Hansen (JOH)
Flemming Rasch (FR)
Erik Andersson (EA)
Karina Holm (KH)
Bent With (BW)
Marianne Carstensen (MC), referent

Der var afbud fra Behrndt Andersen (BA).
Der blev ved mødet truffet følgende
Beslutninger

Godkendelse af dagsorden
OK, med tilføjelse af et enkelt punkt om hjemmesiden.
Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 7. august 2021
Udsat til næste møde pga. BA’s fravær.
Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 21. oktober 2021
Godkendt i forvejen på mail (og lagt på hjemmesiden).
Regnskabsrapportering
Udgiften til renovering af petanquebanen vil blive konteret på fællesarealerne.
Økonomien ser fin ud, både for forening og vejkonto.
Rapportering omkring veje, brønde mv.
Brøndene er ryddet for græs så de kan spules i nær fremtid. Vejhjørnerne er blevet repareret med grus.
10-års plan: der skal findes en professionel, så vi skal påregne konsulentudgift. EA har undersøgt
markedet, og der findes uvildige konsulenter. EA går videre med dette.
Ørnevej 2.
Forsyningsselskaberne skal have adgang. JOH taler med Ørnevej 2 om eventuelle muligheder.
Fællesarealerne
Det blev besluttet at bestyrelsen v/ JOH og EA tager et møde med Niels Bakkebjerg. Blomsterengen er
blevet slået siden sidst. Petanquebanen er ordnet.
Indkomne e-mails/sager
Der er ikke indkommet mails siden sidst, dog resterer der et svar til et medlem om parkering på
græsrabatten. Dette er ikke tilladt.
Nye aktiviteter. Planlægning af 2022
• Loppemarked
• Fest
• Vejchikaner
• Indkøb af bænke
Afventer næste møde pga. coronasituationen.

Bestyrelsen for Hintzehovgaard Grundejerforening
Hjemmesiden
Det blev besluttet at MC går videre med isentekst.dk til en pris af 5.400 kr., under forudsætning af at den
nye hjemmeside fungerer på smartphones.
Eventuelt
Suppleanten vil gerne overvære et møde.
Dato for næste møde:
Søndag d. 30. januar 2022 kl. 10 – JOH tjekker om Dronningmøllehuset er ledigt.

