
bestyrelsesmøde
Torsdag den 25. November 2021

Deltagere
Charlotte
Peder
Bente
Lars
Mette
Ejnar

Dagsordens punkter og protokol.

● Forretningsorden: ændring af punkt 12;  vederlag til formand. Vederlag på
nuværende 12000 kr/år til formand  bortfalder. Bestyrelsen har vedtaget at
der udbetales 1450 kr/år, jf, BEK nr 1651 af 18/12/2018 paragraf 4 stk. 1 til
hvert af de 6 bestyrelsesmedlemmer.

● Legeplads
Der er dannet et legepladsudvalg.
Der er første møde 5/12 2021.
Vesthimmerlands Kommune kontaktes angående mulige placeringer. De
utallige gravhøje i området gør at processen tager tid.
Der tages kontakt til forskellige firmaer. Disse forslag arbejdes der videre
med. Når en godkendelse af  placeringen er i hus og en byggetilladelse
foreligger, kan udvalget gå i gang med at søge forskellige fonde.

● Stier,veje og trapper – er gennemgået.
Pæle til vandrestier er besigtiget.  Der vil blive indhentet tilbud på pæle der
skal udskiftes/ mangler.



Gruslagrerne rundt omkring bliver fyldt op i løbet af foråret.
Der bliver lavet prøve med skraber på ‘hovedvejene’…IKKE stikvejene. Der vil
ikke blive påfyldt med stabilgrus på stikvejene i 2021.
Der undersøges hvilke tiltag der skal til, for at gøre den store trappe sikker at
gå på for fremtiden.
Vi overvejer hjertestarter til opstilling ved boldbane/legeplads.

● Dagrenovation

Vesthimmerlands Kommune har udskudt indkaldelsen til møderne med alle
sommerhusforeningernr til sidst i december/januar.

● Dræn. Der arbejdes på, at skaffe et overblik over dræn på Abelonesvej.

● Økonomi/Budget/bank
Det nuværende regnskabs program kan ikke opdateres mere. Der anskaffes
nyt regnskabsprogram.
Der har været 65 bilag i indeværende år.
Conni stopper som forretningsfører pr. 31/12 2021. Bente bliver kasserer for
Trend sommerhusforening.

● Hjemmeside. Der arbejdes på højtryk for at få den foreningens hjemmeside op
at køre.

● Generalforsamling 2022 bliver d. 30 april 2022.
Trend kro står for traktement. Trend kro opfordrer bestyrelsen til, at der
bliver tilmelding for de medlemmer der ønsker morgenmadsbuffet. Da man
herved undgår en massiv mængde madspild og dermed undgår udgiften på
dette madspild. Dette vedtages af bestyrelsen. Så medlemmerne fremadrettet
skal tilmelde sig morgenmadsbuffeten når de deltager i generalforsamlingen.
Dette vil fremgå i indkaldelsen til selve generalforsamlingen!


