
Referat af bestyrelsesmøde i GF Gefion 26. oktober 2021
Afholdt på Milanovej 41.

Tilstede
Henning, Sven, John, Torben og Peter (ref.)
Peter har ikke været opmærksom på, at suppleanter hidtil er blevet indkaldt til bestyrelsesmøder. Det vil
ske fremover.

Referat af generalforsamlingen
Søren har skrevet referat, som er rundsendt og godkendt.
Alle bestyrelsesmedlemmer underskrev på mødet.

Regnskab 2020
Der var en fejl i regnskabet som blev omdelt inden generalforsamlingen: En betaling af ejers selvrisiko
fremgik under fælles, men skulle have været under Vejbidrag. En ny version af regnskabet, svarende til den
der blev vist på skærmen til generalforsamlingen, lægges på hjemmesiden.

Henning skanner og sender til Søren
Henning tager 75 kopier til John
John omdeler.

Udestående kontingentbetaling for 2020
Milanovej 29: 1.700 kr.
Strandlodsvej 104: 200 kr.

Opkrævning af kontingent 2021
Betalingsfrist sættes til 1. december 2021.

Følgende har betalt før generalforsamlingen, og har derfor betalt 100 kr. for meget:
 Genuavej 21
 Strandlodsvej 107
 Engvej 36B

Foreningen har desuden et indestående fra Milanovej 34 på 600 kr.

Svend går rundt og klarer tilbagebetaling med de som har indestående.

Indeværende regnskab
Ingen nævneværdige udgifter siden regnskabsaflæggelsen.

Overdragelse af formandskab
Søren er i fuld gang med overdragelse af tegningsret til Peter, som er oprettet med medarbejdersignatur.
Peter orienterer, når det er på plads.



Bankskifte
Den gamle bestyrelse valgte at beholde Danske Bank; bl.a. da Danske Bank viste sig bedst til at håndtere
kassererskiftet. Den gamle bestyrelse fandt desuden, at besværet for bestyrelsen slet ikke stod mål med
'gevinsten'.
Skal der ske noget på sagen, så skal der fremlægges et medlemsforslag på generalforsamlingen.

Digitalisering af udsendelser
Bestyrelsen fremsætter forslag på næste generalforsamling.
Når vi godkender salg fra ejendomsmægler, får foreningen faktisk alle kontaktoplysninger på nye ejere.
Der er enighed om, at man skal kunne fritages efter behov.
En sidegevinst vil være, at foreningen lettere/hyppigere kan orientere.
Verificering af emailadresser sker sammen med en senere papiromdeling.

110 års jubilæum 2022
Peter tjekker med Søren om datoen. Vi serverer kage til næste generalforsamling.

Generationsskifte
Bestyrelsen ønsker en foryngelse og vil overveje initiativer for at tiltrække yngre opstillede. Torben, Sven og
Peter er på valg til forårets generalforsamling. Lise tilkendegav på generalforsamlingen, at hun kan være
interesseret i bestyrelsesarbejde når revisorhvervet er afsluttet.
Det betyder desuden, at vi skal finde en ny revisor.
De to suppleanter vælges en om året for to år. Både Henrik og Troels blev valgt på seneste
generalforsamling, men Henriks plads er for eet år og han skal således genvælges i 2022. Troels i 2023.

Deleredskaber
Peter foreslår, at foreningen står for indkøb af enkelte lidt større redskaber; f.eks. grenCUTTER, 'split' til
kloakrensning eller plænelufter. En 'fadder' kan stå for opbevaring og kontakt ved lån indenfor foreningen.

Torben nævner, om foreningen overtager en art ansvar for skader i forbindelse med redskaberne. Peter
undersøger.

Hvis ideen skal nyde fremme, skal det ske efter vedtagelse på en generalforsamling.

Hæk over fortov
Et medlem har en hæk, der er vokset langt ud over fortovet. Vi henvender os og beder om at hækken
klippes ind. Kravet ledsages af et tilbud om, at vi samler nogle naboer til at gøre arbejdet. Peter kontakter
ejer.

Næste møde
Der indkaldes efter behov og senest primo marts.
Påsken 2022 ligger 10.-18. april, så generalforsamlingen kan ligge efter påske og indkaldelse skal således
ske primo april.


