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Til stede: Helge Munk-Winther, Per Veng, Mogens Sylvester, Hanne Meldal, Mikael Siiger, B.O. 
Jørgensen 
 
1. Godkendelse af referat fra den 3. august  
           Referatet godkendt. 
 

2. Økonomi og regnskab 

Den megen sne har gjort, at budgettet er overskredet, og der skal spares. Der skal derfor 
spares på forskellige ting, som ellers var vedtaget. De udskydes til 2011. 
Snerydningsbudgettet diskuteres mhp justering. 
Bestyrelsen ønsker at rykke betalingen af kontingentet. Fremsættes på generalforsamlingen. 
DONG – der bliver betalt strømforbrug i forbindelse med kabel-tv, men detaljerne er uklare. 
Dette forsøges afklaret.  
Der er kommet en skrivelse fra You See vedr. prisstigninger. Beboerne orienteres via 
hjemmesiden. 
 

3. Hærværk i området 

Hærværk på egen ejendom er en privat forsikrings- og politisag. Se i øvrigt nyhedsbrevet. 
 

4. Sygehusbyggeriet 

Møde med kulturministeren. Per og evt. Hanne deltager herfra. Der er et godt samarbejde 
med Kildedalen om processen mht det nye sygehus´ placering og konsekvenserne heraf.  
 

5. Arbejdsdagen 

Se nyhedsbrevet vedr. arbejdsdagen. Bestyrelsen beslutter, at der fremover skal være 2 

arbejdsdage, som evt. fastlægges via nyhedsbrevet oktober 2010 eller senest i 

decembernummeret. 

 

6. Køb/leje af jord 

Der undersøges stadig hvad der kan gøres i denne sag. Det er ikke så enkelt, og der er mange 
ting, der skal undersøges og tages stilling til. Det er væsentligt, at der tages en generel 
beslutning.  
 

7. Gartner/fliser/mirabelle træer ved nr. 104./flagstang/beskæring af træer  

Flisefirmaet er blevet færdigt med det, man aftalte, og der skal etableres ny aftale.  Det blev 

besluttet, at vi indhenter tilbud på de næste stier på listen.  

Mirabelletræerne: Det blev besluttet, at træerne skal fældes, fordi de er til gene for de 

beboere, der bor i umiddelbar nærhed af dem.  

 

8. Hjemmesiden 



Fungerer fint og bliver løbende opdateret. Der skal løbende reklameres for siden, så beboere og 

andre interessenter bruger den.  

 

9. Forsikring 

Intet nyt so far. Der undersøges forskellige spørgsmål hos Tryg mht. sikkerhed på 

legepladserne, fordelerskabe, sikkerhed ved arbejdsdage mv.  

 

10. Påhængsvogne, placering og beslutning 

Tages op til næste møde. 

 

11. Evt.   

Intet 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 


