
Gylleröds Samfällighetsföreing (GSF)
Styrelsemöte nummer 4.

2013-01-22

Närvarande Ej Närvarande
Henrik Orwen HO Ordförande X
Margareta Marcus MM Kassör X
Christer Nilsson CN Sekreterare X
Cecilia Odgaard CO Suppleant X
Carola Hannah CH Suppleant X

Dagordning

1. Öppnande, utse ordförande och sekreterare för mötet
Mötet öppnades, som ordförande för mötet valdes Henrik Orwen.
Som sekreterare för mötet valdes Christer Nilsson.

2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes

3. Genomgång av föregående protokoll 2012-10-14
1. Infartshinder från stationsplanJfotbollsplan; Henrik aktualiserar offert; kostnad max 11.000
inklusive moms. Planerad installation: April 2013. Enligt beslut från styrelsemöte
2012-10-14 hanterar Henrik detta.

2. Infartshinder från Fäladsstigen till torget på Sillgränd tas bort (ett av räckena); Henrik har fått
OK från några grannar; Henrik stämmer av med övriga grannar. Beslutades att frågan tas upp
på kommande årsmöte.

3. Margareta har slutit ett avtal med Höganäs Kommun angående årlig besiktning av lekplatsen,
(bilaga 1).

8. Asfaltskador på gatorna i Gylleröd finns noterade hos Mölle Vägförening.

4. Kostnadsförslag från Farmartjänst för underhåll av röjt område vid Gröningen
Offert från Farmartjänst; klippning 4 ggr per säsong; Kostnad: 1600 kr exkl moms.
Beslutades att acceptera Farmartjänsts offert.

5. Komplettering avtal Farmartjänst med tidsuppgifter för vissa jobb
Punkt 3 i avtal; ansning rosenbuskar på bredd och höjd 2 ggr per säsong.
Första ansning: under perioden 1-15 juli; då klipps uthängande grenar mot gång / cykelväg samt
sly som sticker upp
Andra ansning: under perioden 15-30 september; åtgärder som ovan samt generell klippning på
höjden

Punkt 4 i avtal; Hamling 8 st pilar; skall vara klart senast 28 februari.

6. Åtgärder rotskador på gångvägar
Beslutades att avvakta med åtgärder

7. Ytterligare röjning vid Gröningen; sly / småträd i sydöstra hörnet
Beslutades att begära in offert från Farmartjänst (CN), bilaga 2.
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8. Röjning parkering vid håven.
Mycket ogräs och uthängande grenar. CN tar upp frågan vid MVF:s nästa styrelsemöte i mars.

9. Ekonomi
Alla har betalt sin månadsavgift. En (1) fastighet har betalt dubbelt.
Den i budgeten för 2012 instiftade Asfaltsfonden föreslås vid årsmötet att fortsättningsvis
benämnas Underhållsfond.
MM har avregistrerat Gylleröds Samfållighetsförening som arbetsgivare hos skatteverket.

10. Kommande årsmöte.
Årsmöte kommer att hållas söndagen den 17 mars kl 15:00 i Mölle Stationshus.
Lokal är bokad
CN gör balansräkning, resultaträkning och förslag budget 2013
HO gör verksamhetsberättelse och kallelse samt beställer aktuell fastighets förteckning.
CH inhandlar kaffe med tillbehör.

11. Övrigt
CN begär offert från Farmartjänst avseende nedmontering av TV -rnast
HO kollar med Mölle Byförening angående arkivplats i Mölle Stationshus

12. Nästa styrelsemöte
Beslutas senare.

13. Avslutande
Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet.
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