Søndermarkens Grundejerforening og Antennelaug

www.sgal.dk

Bestyrelsesmøde nr. 70 – Referat
Tirsdag d. 21. maj 2019 kl. 19.00 – Lisbet Skjoldager, Søndermarken 28.

Tilstede bestyrelse:
Carsten Jørgensen
Erik B. Nielsen
Lisbet Skjoldager
Knud-Aage Hansen
Finn Sørensen

(CJ) Bestyrelsesformand
(EN)
(LS)
(KAH)
(FS) (referent)

DAGSORDEN:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Endelig godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde nr. 70 af 21. maj 2019.
Siden sidst ved formanden
Økonomi -aktuel status ved kassereren
Veje og grønne områder, herunder aktuelle projekter ved Erik Baltzer
Aktuel status for anskaffelse og drift af hjertestarter ved Knud Aage Hansen
Odense kommune ved formanden
Hjemmesiden
Eventuelt.

Referat:
Ad 1. Endelig godkendelse af referat nr. 70
• Ingen kommentarer. Referatet godkendt.
Ad 2. Siden sidst ved formanden
• Carsten har haft kontakt med Cervo i forbindelse med, at der blev skåret hæk ned ved
Søndervænget. Beboerne mente, at hækken blev skåret for langt ned. Det blev stoppet.
Knud Aage har været efter Cervo, da der ikke blev ryddet ordentlig op. Det er blevet løst.
Trafikhæmmende foranstaltninger i ”Stævnesvinget”. Finn har kun haft mundtligt kontakt med
beboerne på den anden side. De vil gerne være med i en ny skrivelse til Kommunen. Oplæg fra Finn
med underskrifter, hvorefter Carsten kontakte kommunen igen.
Carsten har rygtevis hørt, at Jordbærmarken ved Plougs gård måske ændre status til byzone for at
give mulighed for opførelse af boliger. I givet fald bliver vi høringsberettiget, bl.a. grundet
trafikbelastningen.
Erik oplyste at der har været indbrud på stamvejen Søndermarken nr. 3.
Nabohjælp fungerer godt i Søndermarken.
Ad 3. Økonomi – Aktuel status ved kassereren
• Lisbet har tjekket om der er manglende betalinger. De er i alt 6 der ikke har betalt, bl.a. en beboer i
Søndervænget nr. 3. Carsten tjekker om det vedrører matriklen hvor ejeren bor i London. I givet
fald er der en lokal kontaktperson, som skal kontaktes med en rykker.
Lisbet lægger rykkere de aktuelle medlemmer.
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Kassebeholdning er kr. 285.000, - Bliver stående kontant i banken.
Lisbet spurgte til den forsikringspræmier vi betaler (samlet kr. 1.800, -). Det vedrører forsikring for
bestyrelsen, der dækker, hvis vi laver noget, der er erstatningspligtig – Bestyrelsesansvars forsikring
samt foreningens ansvarsforsikring
Der er forbrugt 46.000, - til vedligeholdelse.
Ad 4. Veje og grønne områder, herunder aktuelle projekter ved Erik Baltzer
• Tjørne på vænget ved Tyrsbjergvej er blevet stynet, og vi har indkøbt hækplanter samt nye
kantsten til skrænten/vejkanten ved indkørslen til det stråtækte hus – Tyrsbjergvej nr. 30.
Beboerne har selv plantet. Der er lagt perlesten på skrænten.
• Renovationen har beskadiget kantstenen i hjørnet. Erik har skrevet til Renovationsvæsenet, og
dokumenteret skaden og udgiften. Der har ikke været tilbagemelding endnu, men Erik følger op
hvis der ikke kommer tilbagemelding.
• Erik har været alle fortove og asfaltbelægninger igennem med en entreprenør. Der er aftalt diverse
udbedringer.
• Bøgepur er lige blevet klippet. Erik godkender og fremsender fakturaen til Lisbet til betaling.
Ad 5. Aktuel status for anskaffelser og drift af hjertestarter ved Knud Aage
• Søren Hecth Petersen, der er udmeldt som initiativtager på sidste bestyrelsesmøde, er kontaktet
om opgaven. Der er ikke kommet nogen respons. Knud Aage kontakter Søren for at fremme sagen.
Ad 6. Odense Kommune ved formanden
• Opfølgning på Svinget Tyrsbjergvej som refereret ovenfor.
Ad 7. Hjemmesiden
• Finn har problemer med at operere på hjemmesiden. Søger hjælp i firmaet for at blive dus med
problemet. Kan faktureres.
Ad 8. Eventuelt
• Ingen emner.
Bestyrelsesmøder det kommende år
• Tirsdag den 22. oktober 2019
• Tirsdag den 21. januar 2020
• Tirsdag den 25. februar 2020
•

kl 19 00 hos Erik Baltzer, Søndermarken 21.
kl 19 00 hos Knud-Aage Hansen, Søndermarken 32
kl 19 00 hos Carsten Jørgensen, Tyrsbjergvej

Generalforsamling den 24. marts 2020 kl 19 00 på Paarup Skole.

Odense, den 20. august 2019.

Finn Sørensen

Referatet godkendt 2019.05.21:
Carsten Jørgensen

(CJ) Bestyrelsesformand
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Erik B. Nielsen

(EN)

Lisbet Skjoldager

(LS)

Knud-Aage Hansen

(KAH)

Finn Sørensen

(FS) (referent)

www.sgal.dk

Villestofte by, Paarup Sogn - matr.nr. 17a – 22d - Odense kommune

