
Referat af bestyrelsesmøde 08.08.2006 kl. 19.00 i nr. 86 
 
Til stede:  Alle + fra kl. 20 Dorrit og Michael fra arealudvalget 
 
Ad 1 Godkendelse af referat fra sidste møde – et par rettelser – er klaret 
 
Ad 2 Økonomi og regnskab:  
 Der er en restance på kontingentet. 

Morten forklarer om budgettet, der holder bortset fra de sidste regninger på 
snerydning og saltning i marts og maj 

  
Ad 3 Skilte over området v/ Bent, der har fået 3 tilbud fra Brovang reklame hen over 

sommeren. Disse gennemgås og man bliver enige om det billigste, da det passer bedst 
i udformningen med stålramme. De skal opstilles tæt på lygtepælene og behøver ikke 
egen belysning, der gør det væsentligt dyrere. 
Bestilles nu – blot skal tallene i tegningerne vendes. Det sørger Bent for inden 
bestillingen.   

 
Ad 5 Opgravning ud for nr. 82? 
 Er nu dækket til igen. Man ved ikke hvad det skulle bruges til 
 
Ad 6 Nyhedsbrev 

Bliver efter Favrholmfestivalen 19.08  med billeder fra festivalen – i starten af 
september. Skal gerne være med information om ekstraordinær generalforsamling – 
I oktober? 
 

Kl. 20 Møde med arealudvalget, hvor vi kan tilbyde 10.000 kr. til landskabsarkitekt, som skal 
gennemgå området sammen med arealudvalget og 2 fra bestyrelsen, som bliver Lene 
og Morten for at få en professionel vurdering af de ideer, som er fremlagt.. 

 Vi fik en god snak om de enkelte punkter, hvoraf nogle kunne iværksættes straks. 
Aftaler, at arealudvalget skulle stå for den næste arbejdsdag i september – finde dato. 
De skal undersøge, om det er muligt at lave sti bag om søen, eller om jorden der 
tilhører Olsen, der ejer marken udenfor. 
 

 
Ad 4 Fliser –  P-plads - kommunen – NESA 
 Mangler stadig tilbud på fliser fra gartner – svært at få kontakt 

Helge har personligt afleveret ansøgning om nødparkering til kommunen, men 
mangler svar. 
Lygtepæl skal flyttes – kontaktet NESA for 1½ måned siden, men har endnu ikke fået 
svar. 
Lamper ved nye carporte? Lampe + opsætning er den nye ejers problem, hvorefter 
NESA leverer strømmen. Jørgen og Dennis laver udkast til NESA om nyopretning. 

 
Memo Helge: holder kontakt til kommunen vedrørende papircontainere 
  

Dennis: Fælleshus: Preben arkitekt har ikke skaffet kontakt til finansiering, så nu 
prøver vi andre veje 



Der skal betales for benzin til trailerkørsel på arbejdsdagen via benzinbon 
Ny legehus er malet + gynger 
Gartnertilbud til næste år? 
 
Morten har fået formandsmappe fra Hans Eklund. Gives til Helge. 
 
Bent: Ejerskab af kloakker: Alt uden for parcel/skel er kommunens. 
 
Jørgen: har skrevet brev på bestyrelsens vegne til kommunen om retablering af sti bag 
om badmintonhallen. Kopi til de andre grundejerforeninger i området 
Har været med Per Veng på kommunen. Vi skal aflevere skriftlig note om 
vedtægtsændringer m.m., som skal godkendes. Udformes af Jørgen sammen med Per 
og Jørgen Darling. Når der er svar, rettes vedtægterne til, så vi kan indkalde til 
EXgeneralforsamling snarest., hvor også fælleshus skal til afstemning. 
 
Anni skriver referater og sætter nyhedsbrev sammen med Lene + arbejder videre med 
fælleshus med Dennis 
 
Mødet slut 22.00. Næste møde 12.09.06 kl.19.00 i nr. 66 
 

Referent  Anni Risbo Jessen 
. 


