
Referat af bestyrelsesmøde 09.05. 2006 kl. 19.00 i nr. 58 
 
Til stede: Helge, Dennis, Lene, Bent og Anni – afbud fra Morten og Jørgen 
Mødet startede med en rundgang på området, hvor der var mange tilgroede og ”opfyldte” steder, 
som umuliggjorde fri passage. Ud mod marken var der en del, der havde udvidet deres haveareal 
ved at inddrage friarealet til eget formål, nogle bruger det til kompostbunke eller byggeaffald. 
 
 
Ad 1 Godkendelse af referat fra sidste møde -OK 
 
Ad 2 Økonomi og regnskab:  Udgår, da Morten er fraværende 
  
Ad 3 Arbejdsdag 

Vi fastsætter dagen til søndag 18.06 fra 10-15, startende med en bar kop kaffe kl.10 og 
planlægning og senere frokost, som grundejerforeningen betaler 
Dennis og Manse indkalder til dette og uddelegerer opgaverne 
Arbejdsopgaver? Legeredskaber skal repareres - der skal males på legepladsen 
Det lille legehus skal færdiggøres – 2 sandkasser fjernes? 
Sand ved det store klatrestativ udskiftes? 
Der er nok at tage fat på 
   

Ad 4 Memo:
- Strøm ved nr. 14: Udgår 
- Vedtægter og deklarationer vedr. vinduer m.m.: Jørgen og Per Veng: Mangler 
- Hjemmeside: Opdateres efter GF/ Bent 
- Sti ved badmintonbanen: Udgår, da Jørgen ikke er til stede 
- Fliser og P-plads: 

Helge og gartner har gennemgået stier et par steder, hvor det er værst. 
Gartneren vil kun bruge nye fliser, da det bliver lige så dyrt at rense og bruge de 
gamle. Vi skal have et tilbud mere på det samme. 
P-pladser ved nr. 25?  Vi skal have tilbud på 4 pladser mere mellem træerne med 
græsarmeringsbelægning. Skal søges som nødparkering hos kommunen. 

  -  Skilte over området? Bent skal indhente tilbud/ Brogård skilte- Industrivænget 
      Der arbejdes videre med dette 

- Billede af Favrholm: Helge sender billede til Bent, som laver silhuetbillede. 
 
Ad 5 Gartner, fejning o.s.v. 
 Der fejes 22.05. Der skal uddeles fejeseddel, som Helge laver, til alle. 

Der har været huller i græsset på fællesarealet, men de er fyldt op. Der skal sås græs 
nu. 
Sand: Overlades til legepladsudvalget 
 

Ad 6 Evt.
- Vi har modtaget oplæg fra arealudvalget 
- Vedrørende overløbsbassin: Helge skriver brev til kommunen om at rydde op 
- Lene får Michael Siigers brev. Vil lave oplæg til nyhedsbrevet for at tydeliggøre 

formålet med arealudvalgets indlæg. Vi venter med at udsende nyhedsbrev, til 
dette er klaret 



- Som følge af rundtur på arealet: Principielt skal folk ikke læsse affald over hegnet 
 
- Opsynsmand/pedel? Hvem kunne være en mulighed? Løn? 

 
- Papircontainere: Helge ringer jævnligt til Anette i kommunen. Der mangler 

containere – er i restordre. De tømmes tiere nu. 
 

- Kloakkerne: Hvem ejer dem? Bent skriver brev om dette. 
 

- Nyt gartnertilbud skal indhentes 
 

- En beboer vil gerne have fuget sit hus, men naboen nægter mureren adgang til 
muren i hans have. Må man det? 

 
- Aktivitetsliste følger snarest 
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