Referat af bestyrelsesmøde d. 10/8 – 2009
Mødet blev afholdt hos Jens Ulrik i nr. 8. Deltagende var Jens Ulrik, Poul Aagaard og Morten Lewandowski.
Dagsordenen for mødet var som følger:
1)
2)
3)
4)

Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde d. 8/6.
Planering og anlæggelse af bord/bænke område på fællesarealet (Jens Ulrik).
Aftale dato for næste bestyrelsesmøde.
Eventuelt

Punkt 1.

Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde d. 8/6.

Referatet fra d. 8/6 blev godkendt uden videre tilføjelser.

Punkt 2.

Planering og anlæggelse af bord/bænke område på fællesarealet (Jens Ulrik).

Bænkene er blevet stillet op på fællesarealet. De er blevet rigtig gode. Vi vil ved lejlighed lige mødes oppe
på fællesarealet, og mærke et område op, der eventuelt kunne blive gravet ud til en ”gryde”, som bænkene
vil kunne stå i.

Punkt 3.

Aftale dato for næste bestyrelsesmøde.

Vi er kommet frem til at næste møde vil blive afholdt mandag d. 26 Oktober, hos Morten.

Punkt 4.

Eventuelt / Brøndrensning.

Vi har fået renset vores vejbrønde af Byens Kloak i Horsens og Poul Kunne fortælle at regningen endte med
at blive betydeligt mindre end vi var blevet stillet i udsigt.

Punkt 4.

Eventuelt / Vejfest.

I forbindelse med planlægningen af vejfesten vil Poul høre foreningen for Forsamlingshuset om de har et
telt vi vil kunne låne og eventuelt også borde og stole.

Punkt 4.

Eventuelt / Legeplads.

Morten har været i gang med at undersøge, hvilke muligheder der vil være for at foreningen selv kunne
stille et gyngestativ eller lignende op på fællesarealet. For at man som forening kan stille en legeplads op på
et offentligt tilgængeligt område, skal legeredskaberne være godkendt efter EU‐normen EN 1176, og der
skal være faldunderlag godkendt efter EU‐normen EN 1177. Desuden skal legepladsen godkendes og
inspiceres, hvilket også indebærer en udgift. Så konklusionen indtil videre er at det vil være for
omkostningsfuldt at stille en legeplads op på eget initiativ, men hvis situationen ændrer sig vil vi tage det
op igen.

