Referat af bestyrelsesmøde d. 2/11 – 2009
Mødet blev afholdt hos Morten Lewandowski i nr 33. Deltagende var Jens Ulrik, Poul Aagaard og Morten
Lewandowski.
Dagsordenen for mødet var som følger:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde d. 10/8.
Velkomstmappe – hvad skal med?
Dræn ud for Kim.
Sandsækkene på fortorvet mellem nr.3 og nr.5 – kan vi fjerne dem?
Generalforsamlingen 2010
Orientering om et tilbud fra en gartner om pasning af grønne områder.
Aftal dato for næste bestyrelsesmøde.
Eventuelt.

Punkt 1.

Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde d. 10/8.

Referatet fra d. 10/8 blev godkendt uden videre tilføjelser.

Punkt 2.

Velkomstmappe – hvad skal med?

Jens Ulrik vil gå i gang med at samle information sammen om Grundejerforeningens daglige arbejde, og
vejens fællesaktiviteter. Morten vil samle information sammen om lokalområdet, butikker og
indkøbsmuligheder.

Punkt 3.

Dræn ud for kim.

Poul har lånt en asfaldtskærer og Anders Damkær vil komme forbi imorgen d. 3/11 kl. 10, og hjælpe med at
skære ud samt sætte riste i, uden beregning.

Punkt 4.

Sandsækkene på fortorvet mellem nr.3 og nr.5 – kan vi fjerne dem?

Vi er blevet enige om at lade dem ligge til foråret, og tage emnet op igen til den tid.

Punkt 5.

Generalforsamlingen 2010.

Som forberedelse for generalforsamlingen 2010, vil Jens Ulrik kontakte skolen om mulighederne for, igen at
låne deres lokaler, og vi vil planlægge efter at benytte samme dato som i 2009, d. 26 marts.

Punkt 6.

Orientering om et tilbud fra en gartner om pasning af grønne områder

Jens Ulrik er blevet kontaktet af EV Have og Parkpleje, der gerne vil give tilbud på pasning af vores grønne
områder. Jens Ulrik vil efterspørge et konkret tilbud fra dem, så vi kan sammenholde det med vores
nuværende udgifter.

Punkt 7.

Aftal dato for næste bestyrelsesmøde.

Vi er kommet frem til at næste møde vil blive afholdt mandag d. 22. februar kl. 19:30, hos Poul.

Punkt 8.1

Eventuelt, CK Transport.

Enkelte har udtrykt utilfredshed over parkeringen af den store hvide varevogn, nede ved nr. 1. Vi er blevet
enige om at indsamle alle konkrete klager for at få klarhed over omfanget og dernæst tage stilling til hvad vi
skal gøre videre i sagen.

Punkt 8.2

Eventuelt, Telt / skur på fællesareal.

Der er fra en grundejer fremsat forslag om at foreningen køber et partytelt til brug for vejfester og lignende
arrangementer samt desuden etablerer et skur på fællesarealet til opbevarelse af telt og borde + stole. Vi
er blevet enige om ikke at gøre nogen af delene, da det økonomisk og praktisk ikke ville være nogen god
løsning, sammenlignet med hvad vi har gjort hidtil. Teltet kan vi låne ganske billigt i forsamlingshuset og det
samme gælder bord + stole.

Punkt 8.3

Eventuelt, Vinterafdækning af bord / bænkesæt.

Vi har snakket om hvor vidt vi skulle gøre noget, for at beskytte vores nye bord / bænkesæt imod vinterens
vejr og vind, og er kommet frem til at Jens Ulrik vil købe passende presenning, til at dække dem over med.

Punkt 8.4

Eventuelt, Planering af området omkring bord / bænkesæt.

Vi har på tidligere møder snakket om hvordan, og hvor meget vi vil have planeret området omkring vores
bord / bænkesæt, og vi er blevet enige om at se det an igen til foråret.

