Bestyrelsesmøde
Grundejerforeningen - Højgårdstoften
Tirsdag den 01/12 2020
Fremmødte:
Erik Mollerup
Arenth Harvig
Mogens Petersen *
Jesper Reichardt
Gert Petersen
*Bestyrelsesmødet blev afholdt hos

Afbud:
Dagsorden:
Pkt. A – Godkendelse af sidste referat
Pkt. B – Meddelelser af løbende sager
Pkt. C – Fastsættelse af næste bestyrelsesmøde(r)
Pkt. A:
▪

Godkendelse af sidste referat
Referatet fra sidst bestyrelsesmøde d. 13/10-20 er godkendt.

Pkt. B:

▪

▪
▪

▪

▪

Meddelelser af løbende sager
Løbende sager:
Intet nyt.
Legeplads:
Der indhentes priser på 5 nye vippedyr, der skal udskiftes da de oprindelige er defekte. Indkøbet
finansernes af hensættelser.
Der er opsat nyt skilte med ”Hunden skal føres i snor” de gamle var blevet fjernet/revet ned.
Fibernet fra TDC:
TDC fibernet forventes færdig om kort tid og der er derfor aftalt en afleveringsforretning med alle
parter involveret d. 9/12 hvor alt vil blive gennemgået for fejl og mangler, dette skal så udbedres af
TDC og dets underleverandører snarest og senest til for året (asfalt).
Fjernvarmen, Kloak & Vand
Intet nyt.
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▪

▪

▪

Kommunen
Snerydning:
Bestyrelsen vil undersøge mulighederne i forhold til det nye snerydningsregulativ fra kommunen,
som betyder at grundejerne på hjørne ejendomme selv skal rydde fortovene på stamvejen. Kan der
gøres noget?
Gartneren
Intet nyt.
Andet:
Har modtaget en klage fra en grundejer over et ”mobilehome” som står parkeret på en af
stikvejene og til gene fra grundejerne på vejen. Bestyrelsen har nu vendt den både med politiet og
kommunen og de har begge afvist denne klage, da et ”mobilehome” betragtes som en helt
almindelig personbil.

Pkt. C:

Fastsættelse af næste bestyrelsesmøde(r)

Følgende bestyrelsesmøder er besluttet:
▪ Tirsdag d. 26/01-2021
▪ Tirsdag d. 02/03-2021
Mærkedage:
▪ Søndag d. 14/02-2021 afholdes Fastelavn, kl. 10:30 (hvis dette tillades)
▪ Tirsdag d. 13/04-2021 afholdes generalforsamling, kl. 19:00 (hvis dette tillades)
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