
Bestyrelsesmøde 11.-4.-19
Amalieparken

Tilstede: Kirsten, Even, Jeppe, Poul, Martin

Velkommen til nye medlemmer:

Jeppe (bestyrelsesmedlem) og Martin (suppleant)

Valg af næstformand:

Even er valgt til ny næstformand – tillykke med valget.

Opfølgning på generalforsamlingen:

Kirsten prøver at formulere et velkomstbrev der sidenhen vil findes på hjemmesiden til nye beboere i 
Amalieparken.

Velkomstbrevet vil bla. indeholde informationer om forskellige arrangementer - arbejdsdage, fastelavn mm. 
Der vil være info til området, til hjemmesiden generelt, kontakt til bestyrelsen, og en opfordring til at sende 
sin mail til formanden, således man kommer på maillisten så hurtigt som muligt.

Webmaster Kristian lægger dette materiale på hjemmesiden når klart.

Planlægning af arbejdsdagen 4. maj kl. 10.00:

Vi opfordrer igen til at så mange som muligt melder sig til arbejdsdagen – indkaldelse bliver rundsendt 
adskilt.

Gennemgang af programmet for arbejdsdagen.

 Kantskæring langs vejene – forberedelse til at gartneren vedligeholder fremadrettet inden 
asfaltering.

 Oprydning og affaldsindsamling – der skal bla. Samles småsten op på det grønne område nede ved 
Nettostien. God aktivitet for børnene (og voksne)

 Mindre reparationer på legepladsen
 Der er bestilt nye skilte som skal sættes op (skilte der angiver husnumrene ved vejene).

Martin tjekker legepladsen igennem inden arbejdsdagen(e) og Poul/Martin sørger for indkøb af materialer 
så alt er klar til dagen.

Jeppe sørger for bestilling af sandwich når vi kender antallet af deltagere

Poul/Martin sørger for øl/vand

VEL MØDT - det plejer at være en skøn dag for alle der deltager, og styrker området samt fællesskabet.
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Bestyrelsesmøde 11.-4.-19
Amalieparken

Status af dræning i 82 området:

Jeppe har kontakt med 2 ’Geo-folk’. De kommer herud en dag hvor det regner og undersøger området. De 
kommer herefter med et tilbud på hvad forbedring vil koste. Herefter vil der blive indhentet yderligere 
tilbud inden den endelige entreprise bestilles.

Projekt vejbelægning:

Grundet udgifter til dræning er der ikke midler nok til at få lavet ny vejbelægning på hele området på én 
gang. Derfor er forslaget lige nu at ’område 2’ laves først, og dernæst ’område 1’.

Anders får et bud på hele området og på de enkelte områder særskilt.

Foreningens materialer - udlån:

Materiale findes i Malling – info om hvilke værktøjer der forefindes og for udlån findes på hjemmesiden.

Poul undersøger om vi kan lave en fast aftale med Jens om at han vil stå for al udlån af forenings værktøjer 
(kædesav, buskrydder mm)

Der er et par forslag i luften for at købe yderligere ting ind til udlån i foreningen, men da der venter et par 
store poster forude med dræning og vejbelægning skydes dette til hjørne.

Hjemmeside opdateringer:

Velkomstbrev – Kirsten som tidligere nævnt.

Vi har fået mulighed for at få taget billeder med en drone over Amalieparken så vi kan få nogle fine fotos til 
hjemmesiden. Ganske gratis – 1000 tak. Der kommer mail fra formanden til alle om info når dronen vil 
summe over området.

Dokumenter og info – ordensreglement er blevet opdateret.

Kontaktliste i bestyrelsen og materialeliste skal opdateres – Formanden sender info til Kristian

Kirsten sender ny opdateret fastelavnsinfo til Kristian – nuværende er forældet.

Eventuelt:

---

Næste møde: 

mandag d. 17. juni 19.30 hos den nye næstformand, Even

Således opfattet Martin Nielsen
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