
Referat af bestyrelsesmøde 14.08. 2007 kl. 19.30 i nr. 86 
 

Ad 1 Godkendelse af referat fra sidste møde  

 Afbud fra Dennis 

 Referat fra ekstramødet 4.07.07 skal godkendes næste gang: 

 Ad 7):  Da gartnerens maskiner ikke kunne komme ind under bevoksningen på 

 brandvejen, blev kanten ikke fejet 

 

Ad 2 Økonomi og regnskab 

 Under punkt 31: Bent har sørget for kvitteret kopi fra kommunen 

 Under punkt 25: Pris fra banken for at opkræve antennebidrag 

 Stofa/Telia er betalt. Ikke enighed om dette. Vi har fået ydelsen. 

 Postering – kantstensopretning – under vejfond. Er det ikke med i entreprisen? Helge 

 taler med gartneren 

 

Ad 3 Antenne 

  - Vi har endnu ikke fået personligt svar fra FDA. Lars Knudsen skulle bruge 5-6 

 timer til besvarelse af de 20-25 spørgsmål, lovede svar inden for en uge midt i juni! 

 Der skal rykkes for svar (Morten) 

 Forsikring vedr.- beslutninger? 

  - FDA nyhedsbrev er kommet 

  - Dennis har talt med TDC – der er frist 15.08. 

 Pris brutto som oprindeligt aftalt 

  - Et medlems svar fra kommunen har vi endnu ikke set – Lene vil kontakte ham 

 angående dette. 

  - Vores brev til kommunen er afleveret 20.06. Lene vil kontakte kommunen m.h.p. 

 hvilken sagsbehandler vi har, hvordan og hvor langt er sagen? 

  - Angående Dennis´ oplæg til information til beboerne: Vi skal have svar fra FDA, 

 inden vi udsender det. Godt oplæg. 

 

Ad 4 Fliser og P-plads 

 Tilbud til hele området + til trailerplads til næste GF. 

 Vi indhenter endnu et tilbud vedr. stier. Diskussion om start med fliseopretning og 

 hvor?   

  

Ad 5 Terrasse 

 En beboer har henvendt sig om godkendelse af en overdækket terrasse – vi vil gerne 

 se tegning, da overdækningen er anderledes end den gængse, er let buet. 

 Helge kontakter for tegning 

 I deklarationen står der mål på stolper, men ikke materiale. Tagplader er specificerede 

 som trapezplader 

 

Ad 6 Evt: 

- Græs i kanter: Skal gartneren sprøjte? Ja 

- Overdragelse af regnskab fra P.E., teknikken klarer han endnu 

- Antenneudvalg? Nedsættes næste gang. Dennis og Bent udarbejder udkast til 

kommissorium 



- Jørgen: Michael Siiger har kontaktet kommunen m.h.p. sti bag om hallen – oplyst 

om, at den er udsat igen. Vi skal henvende os til kommunen igen – det er ikke 

godt nok 

- Lene vil kontakte skolebestyrelsesformand Bente Petersson fra Byskolen vedr. 

stien. 

- Sommerfest? 6.10 kl. 17 hos nr. 82 

 

Mødet slut 22.20                    Referent: Anni  Risbo Jessen  


