Forslag fra bestyrelsen

Forslag om at rykke kontingentbetaling
Bestyrelsen stiller forslag om at rykke indbetalingen af medlemsbidraget fra medio marts til
medio januar.
Dette vi give bestyrelsen et bedre overblik over den økonomiske situation i forhold til
udarbejdelse af det årlige budget.
Derudover vil det give bestyrelsen mulighed for at indsatse på restanceinddrivelsen inden
generalforsamlingen i april og hermed give et konkret billede af udeståender og den aktuelle
kassebeholdning.

Forslag om beplantning på fællesareal
Bestyrelsen har i årets løb fået mange henvendelser fra grundejere omkring beplantning på
fællesarealet og stiller derfor dette forslag om at plante syrenbuske på fællesarealet i vest
langs hele nr. 44.
Bestyrelsen har indhentet tilbud på både planterne ca. 100 stk. Samt selve beplantningen,
som samlet vil koste i omegnen af 7500,- kr. Dette beløb er indlagt i budgettet for 2012, så
der allerede er afsat penge til det, såfremt forslaget vedtages på generalforsamlingen.
Beplantningen kan således allerede finde sted her foråret 2012 efter aftale med leverandør og
gartner.

Forslag om at rykke boldbanen mod øst
Da legepladsen blev rykket 6 m. af hensyn til trafiksikkerheden / børnenes sikkerhed, har det
konsekvenser for den planlagte boldbane. Skal den placeres på det stykker, der i Planen for
det grønne område (se vores webside) er afsat til boldbane, vil denne blive meget kort og
komme meget tæt på den nye legeplads i øst, samt blive meget smal pga. af den kommende
hovedsti i øst.
Derfor stiller bestyrelsen forslag om at rykke boldbanen længere mod øst, frem til det stykke,
der i Planen for det grønne område hedder ”Område 7 – Plænen 2”. Skal dette ske, skal det
først godkendes på en generalforsamling og efterfølgende hos kommunen/byrådet, da det er
en ændring af Planen for det grønne område – vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i
2008 og godkendt af byrådet.
Vi har dog en formodning om, at kommunen vil accepterer dette, da en så lille boldbane, som
der er udsigt til nu, ikke giver meget mening.
Såfremt generalforsamlingen accepterer dette forslag, kan boldbanen forhåbentlig etableres i
løbet af maj, da mål og montering allerede er aftalt på plads.

