Bestyrelsen havde sit første møde efter generalforsamlingen mandag den 2. maj 2016
Tilstede: Ellen-Margrethe Dahl-Gren, Lars Bjerregaard Brøns, Bjarne Engstrøm, Tahir Ullah, Lene Klamer og
Birgit Møller-Kristensen.
Det vigtigste ved dette møde var:
Konstituering af bestyrelsen:
• Formand: Ellen-Margrethe Dahl-Gren
• Sekretær: Birgit Møller-Kristensen
• Kasserer: Bjarne Engstrøm
• Webmaster: Lars Bjerregaard Brøns
• Bestyrelsesmedlem: Tahir Ullah
• Suppleant: Lene Kramer
En kort præsentationsrunde af os selv:
Vi fortalte alle lidt om hvem vi var, og hvad vi lavede, det var rigtig givende.
Nye medlemmer: Tahir og Birgit har budt velkommen til 4 nye grundejere på Kærgårdsvej. En familie mere
bydes velkommen på Nymarksvej på lørdag.
Protokol: Birgit har spurgt om vi forsat have vores generalforsamlings-protokol på papir? Da det ikke står
skrevet nogen steder. Vi besluttede, at det nu er slut. Alle referaterne ligger på hjemmesiden og i
Dropboxen. Birgit afleverer protokollen til Lokal Historisk Museum snarest.
Bestyrelsen besluttede at mødes til en spadseretur, i området den 28. juni, kl. 19.00.
Facebook og hjemmesiden: Det er meningen, at medlemmerne selv skal til og framelde sig hertil. Lars
fortalte hvor mange der har besøgt vores side.
Ellen-Margrethe arbejder videre med sagen om hjertestarter: Forslaget kom som et forsinket til
generalforsamlingen, men bestyrelsen besluttede at, vi skulle arbejde videre med sagen.
Medlemsmøder: Sommerfesten den lørdag den 6. august: Husk at reservere datoen. Der kommer snart en
indbydelse ud til medlemmerne via nyhedsmail og Facebook. Der skal betales et symbols beløb for
deltagelse. Det er meningen, at vi vil opsætte grill i haven/gården ved Enghøjhuset. Foreningen sørger for
grill og giver kul.
Der er loppemarked den 12. juni på fællesarealet på Parallelvej. Husk tilmelding via nyheden på
hjemmesiden.
Lene spurgte om Birgit vidste hvem der skulle spørges hvis der skulle holdes loppemarked på Voldvej. Birgit
mente politiet, men andre at, det nok er kommunen. Lene oplyste at der var mange der gerne ville holde
et loppemarked der.

