April 2017
Deltagere: Christian, Marion, John, Eddy & Rikke.
Referat
1. Godkendt referat.
2. Nyt fra ejendomkontoret: Der er kommet nye hjul på den ene trækvogn og det fungerer fint. De
trækvogne 5 styk er svære at gå med og det er dyrt at købe nye. Der undersøges om der er
penge til hjul til alle vogne og de vil blive udskiftet løbende.

- Der er igang med at blive plantet nye planter i lige pt. i Havehusene.
- Der vil snarest blive skiftet sand i de sandkasser der er sand i, i forvejen.
- Der undersøges hvad det vil koste at købe nok til at overdække så der ikke er kattelort nede i.
- Legepladsgennemgang en gang pr. år. Dette vil foregå i løbet af maj måned.
- Der vil blive hus omdelt en seddel med oplysning om Greveflex`s nye hjemmeside. sydbogreveflex.dk

- Legeplads foran Lu 118 skal rives helt ned. Der vil blive anlagt en hel ny.
- Flere beboere efterlyser opstart af kaffeklub. Skrivelse sendes ud, for at høre hvor mange, der
er interesseret.

- Petanquebane som allerede er i Lu, bliver gjort forårsklar, så der forhåbenligt kan laves en
Greveflex petanqueklub. Der aftales en prøveperiode for de to første aktiviteter, hvorefter det
evalueres.
3. Ny budgetprocedure og optimering af drift: Vi venter på at Michael kommer med datoen, hvor
afd. best. skal på markvandring.
4. TV og den nye lov om TV-pakker: Vi skal finde løsningen på vores tv-pakke, da der den 1. Juli
2016, trådte en ny lov i kraft.
5. Stiprojekt: Vi modtager i afd. best. materiale omkring belægningen på vores stisystem senest d.
7/4 2017. Vi vil i afd. best. sammen gennemgå det tilsendte materiale inden det omdeles til alle
hustande i Greveflex.
6. iPads: Der vil i bestyrelsens øjemed blive brugt mere iPads, for at spare papir.

