Trend, den 23.05.2020

Trend Sommerhusforening
Hermed indkaldes til bestyrelsesmøde:

torsdag den 28.05 2020 kl. 16.00

Sted: Trend kro
dagsorden:
Ad. 00 Godkendelse af dagsorden

Referat:
Godkendt

Ad. 01 Godkendelse af referat fra
bestyrelsesmøde 4.marts. 2020
Ad. 02 orientering om den aktuelle
økonomi.
Ad. 03 Indstilling og fastsættelse af
udskudt Generalforsamling 2020
Forslag den 5. september 2020.
Det indstilles at den afvikles på samme dag
som Trend Vand. I forlængelse af deres
generalforsamling.
Praktisk handlingsplan og afvikling
fremlægges på mødet.
Ad. 04 orientering om møde med
Vesthimmerlands kommune og
fremvisning af overflade-vand problemer.
handlingsplan for at forebygge gener ved
de store regnvands problemer. Oplæg til
debat på generalforsamling.
Ad. 05 Henvendelse fra medlemmer.
Forslag om tidsbegrænsning af brug
Larmende bygge- og haveredskaber.
Kopi af brev udleveret på mødet 4. marts.
Forbud mod græsslåning i weekend.
Skiltning vedr. hastigheder i Trend
Hjertestarter Fra Hjerteforeningen.
redskaber på motionsstier, legeredskaber,
tunneler under Viborgvej.

Godkendt.
Status pr. 343906,77 kr.
Der er købt 10 nye postkasser.
Der bliver afholdt generalforsamling
den 5 sept. Såfremt det er muligt efter
lovgivningens bestemmelser.
Indkommet forslag behandles.

Per orienterede om mødet med kommunen
og der er dags dato kommet en foreløbig
rapport som vil bliver gennemgået.

Per Godsk afleverede bilag fra alle
henvendelser fra medlemmer.

Affaldshåndtering/afhentning m.m.
Oprydning på sommerhusgrunde
Ad. 06 planlagte sommeraktiviteter
Beslutning om ændring/gennemførelser.
Planlægning og fastlæggelser:
Indstilling:
Vandretur i området Pinselørdag: Individuel.
Strandrensning gennemføres

Sommerudflugt, august gennemføres

Se opslag.
Per får en aftale med Mette Renovest.
Lørdag den 20/6 – kl. 9,30
Per retter henvendelse til politiet om det må
afholdes.
Turen går til Vitskøl Kloster. Den 5/8

Ad. 07 Status på friareal Marthasvej /
Marievej / Margrethesvej

Færdiggørelse af søen om ca. 14 dage.

Sct. Hans aften gennemføres med ændringer

Ad. 08
Ad. 09
Eventuelt:
Fastlæggelse af næste møde
Med venlig hilsen
Per Godsk

Tirsdag den 25/8 – 2020 - kl. 16,00

