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Mødereferat 

Tema: GF Skoleparken, Bestyrelsesmøde 
Dato og sted: 16-01-2014, Solbærvej 30 
  
Referent: Claus Gravgaard Sørensen 
 
Tilstede: Peter Konradsen 
 Jørgen Nielsen 
 Mark Gerlow 
 Claus Gravgaard Sørensen 
 Bjarne Christiansen 
 
Afbud: Bent Schwartzbach 
 
Fordeler: Ovenstående 
 Hjemmeside 
 
Agenda 
 

1. Regnskab 2013/budget 2014 
2. Generalforsamling 
3. Musikskolen 
4. Eventuelt 
5. Næste møde 

 
Pkt. Referat/Beslutning Ansv. Termin 

1. Regnskab 2013/budget 2014: 

Kassereren gennemgik det reviderede regnskab for 2013. Der var ingen 

kommentarer til regnskabet. Derefter blev kassererens budgetforslag for 

2014 fremlagt. Det afstedkom nogen drøftelse omkring kontingentets 

størrelse set i lyset af udgiften til snerydning over de seneste to vintre. 

For ikke at ”spise” det meste af den opsparede kapital i foreningen, 

besluttede bestyrelsen at fremlægge budgetforslag med en ”lille stigning” 

af kontingent for 2014. 

 

 

 

 

 

 

2. Generalforsamling: 

Bestyrelsen besluttede at gentage ”succesen” fra sidste år og afholde 

generalforsamlingen på en hverdagsaften, og fastsatte årets 

generalforsamling til: 

Mandag, den 24. februar kl. 19.00 på Musikskolen.  

Formanden tager kontakt til musikskolen for at forhøre sig om 

muligheden for at låne et lokale. Næstformanden vil sørge for lidt 

forfriskninger til dagen.  

Ved udløb af fristen for forslag (15. januar) til beslutning på generalfor-

samlingen havde bestyrelsen modtaget et forslag fra en beboer til et 

dagsordenpunkt. Punktet vil blive påført indkaldelsen til 
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generalforsamling. Indkaldelsen udsendes senest den 10. februar. 

Grundejere, som ikke har mulighed for at deltage på general-

forsamlingen, opfordres til at afgive fuldmagt - jfr. bagsiden af 

indkaldelsen - til en anden grundejer. En befuldmægtiget kan kun 

repræsentere ét andet medlem.  

 

Jørgen 

 

3. Musikskolen: 

Formanden informerede om, at byrådet på deres møde den 19. decem-

ber 2013 havde besluttet sig for at køre videre med udbud nr. 2 til 

udvidelse af Musikskolen. Dette blev resultatet af, at entreprenøren i 

udbud nr. 1 var gået konkurs, og dette projekt ikke længere var muligt. 

Formanden forventer at modtage en indkaldelse til præsentationsmøde af 

projektet sammen med berørte foreningsmedlemmer i løbet af foråret. 

 

 

 

 

 

4. Eventuelt: 

Der var ikke noget under dette punkt. 

 

 

 

 

 

5. Næste møde: 

Besluttes af den kommende bestyrelse. 
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