Grundejerforeningen Bagsværdlund
Bestyrelsesmøde
5. februar 2018

1. Indkomne sager.
• Skilte til blok 8.
Det er aftalt med ejerforeningen at der sættes skilte op på de to gavle på blok 2.
Dette er meddelt Calum, og de er i gang med at undersøge nærmere.
• Rottesikring af skure.
Det undersøges hvor mange der er interesseret i at få rottesikret deres skur.
Emil kontakter Tine Rasborg for at høre om hun vil være med til at finde en håndværker.
• Der har være forespørgsel om der ikke bør være en sliske på trappen ved blok 8.
Calum gør ikke noget, og bestyrelsens holdning er at der ikke er plads til en sliske.
• Pinievej
Bestyrelsen vil gerne være med i et udvalg, der er talerør over for kommunen. Dea og
Morten kontakter beboerne.
2. Hjemmesiden
Vi skal have gjort siden helet færdig. Alle må byde ind med tekster til indhold.
3. Gennemgang af området.
• Bestyrelsen stiler et forslag på generalforsamlingen, om at der plantes hæk langs indkørslen
ved Pinievej. Både for enden af blok 1 og langs arealet op til søen ved blok 2. Der etableres en
sti fra lejlighed arealet til Pinievej ved blok 2.
• Det er ikke tilladt at plante egne blomster/buske på fællesarealer område.
• Der er en beboer der har placeret fliser fra terrasse og ud. Disse skal fjernes, det er ikke tilladt
at ændre på fællesarealer uden bestyrelsens accept.
4. Fordeling af opgaver
• Hjemmesiden: Emil leverer tekst.
• Kontakt til Calum: Karsten
• Kontakt til ejendomsservice: Gitte
• Kontakt til kommunen: Morten
5. Fastelavn.
Gyngestativ er indkøbt. Tønder 2 pap 1 lille tønde 1 voksne tønde + bat. Slik + 80 fastelavnsboller.
6. Kontrakt med SP-ejendomsservice.
Kontrakten er underskrevet. Når vi har overtaget område nord, skal der udarbejdes en ny kontrakt.

7. Indbetalinger
• Alle har betalt for 2017.
• 27 har ikke betalt 1. kvartal 2018
8. Årsregnskab
• Regnskabet er lavet. Det viser et overskud på 68.354.
• Budget skal gøres færdigt.
9. Generalforsamling afholdes 27/3 kl. 19:00 på Gladsaxe rådhus.
o Bestyrelsen genopstiller.
o Indkaldelsen er lavet.
o Forslag fra bestyrelsen skal beskrives nærmere.
▪ Gitte kigger på skilte til området.
▪ Rasmus kigger på legeplads.
o Øl / vand fra menu og kaffe/the fra rådhuset
o Salen er reserveret fra 18:30
10. Bestyrelsesmiddag
RIBHOUSE 7 april 20:00

11. Andet

Næste møde afholdes torsdag den 22./2 hos Rasmus

