
Bestyrelsesmøde Etape 3 – 13/5

DAGSORDEN
------------------

1. VELKOMST
2. VALG AF REFERENT
3. GODKENDELSE AF DAGSORDEN
4. GODKENDELSE AF REFERAT AF SIDSTE BESTYRELSESMØDE
5. GRUNDEJERFORENINGSGENERALFORSAMLING ORIENTERING

a. Parkering
b. Økonomi vedr. Grønningen

6. ANDRE AKTUELLE EMNER
7. TO DO LISTE / MAIL TURNUS
8. EVT.
9. NÆSTE MØDE (DATO/TID/STED).

Referat – Bestyrelsesmøde 13/5 2008
Til stede:

• Ditte
• Lone
• René
• Jesper (referent)

Fraværende:
• Palle
• Annemette

1. Velkomst

2. Valg af referent
Jesper blev valgt til referent

3. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt

4. Godkendelse af referat
Referatet fra mødet d. 14/4 blev godkendt

5.a. Parkering
René orienterede om parkeringsoplæg fra grundejerforeningen. De øvrige etaper har 
besluttet sig for en løsning der formuleres endeligt af grundejerforeningen, men er baseret 
på Grundejerforeningens forslag vedr. reglen for vej og markfred 



Grundejerforeningens forslag er tidligere blevet forkastet af den tidligere bestyrelse. 

Bestyrelsen tilkendegiver sin utilfredshed med GF’s forslag til parkering og opfordrer GF til 
at genoverveje med udgangspunkt i tidligere fremsendte forslag fra etape 3.

5.b. Økonomi vedr. Grønningen
Bestyrelsen finder det hensigtsmæssigt at ejerforeningerne indbetaler ekstraordinært til 
Grundejerforeningen så etablering af Grønning mv. kan iværksættes straks.
Etape 3 har likviditet til at indbetale ekstraordinært uden forhøjelse af EF-bidrag.
Det vil også være hensigtsmæssigt hvis der er midler til opgradering af miljøstation.

6. Andre aktuelle emner
Lone har gennemgået mapper med bilag og opfordrer sekretæren til at rense ud i 
mapperne så ikke aktuelle brochurer & materiale. 

Information til beboere skal ske umiddelbart efter hvert møde med et ”Nyt fra Bestyrelsen i 
Etape 3” – sættes som opslag i opgane med magneter samt udsendes vha. mailinglisten

Vi minder om at det ikke er tilladt at ryge i kælder og opgange.

7. Aktuel to-do-liste
To-do-listen blev opdateret.

8. Eventuelt
Der var intet nævneværdigt under eventuelt

9. Næste møde
30. juni kl. 19:00 hos René
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