Bestyrelsesmøde
Grundejerforeningen - Højgårdstoften
Tirsdag den 02/03 2021
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. 26/01-21 er godkendt.

Pkt. B:

▪

▪

▪

▪

Meddelelser af løbende sager
Løbende sager:
Intet nyt.
Legeplads:
Regner med at de nye vippedyr bliver opsat og klargjort i løbet af Marts/April måned, hvis vejret
ellers tillader det.
Fibernet fra TDC:
Bestyrelsen vil igen gennemgå alle stikvejene her efter vinteren. Det har kunne konstateres, at der
er opstået flere frostskader i asfalten langs fortovene hvor fliserne har været oppe i forbindelse
med TDC fibernet har nedgravet nye kabler. Bestyrelsen vil sammen med kommunen sørge for at
TDC fibernet, udbedre diverse ting der mangler tillige med sand imellem fliserne samt de dårlige
asfalt reparationer.
Fjernvarmen, Kloak & Vand
Intet nyt.
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▪

▪

▪
▪

Kommunen
Snerydning:
Da kommunen har valgt at overdrage snerydningen af fortovene på stamvejen til alle grundejere
med skel hertil. Bestyrelsen har besluttet at lade stamvejens fortove rydde for sne af fællesskabet
(grundejerforeningen), i det udgiften hertil medtages i snerydningsbudget.
Gartneren
Intet nyt.
Andet:
Kommende generalforsamling vil vi igen fra bestyrelsens side gøre opmærksom på at den igen i år
kan blive flyttet, alt efter hvordan situationen forløber.
Hjertestarteren bliver i løbet af 2021 overdraget permanent til grundejerforeningen Højgårdstoften
som ligeledes var en del af aftalen med TrygFonden. Bestyrelsen vil fortsætte vedligeholdelsen af
hjertestarten fremover.

Pkt. C:

Fastsættelse af næste bestyrelsesmøde(r)

Følgende bestyrelsesmøder er besluttet:
▪
Mærkedage:
▪ Tirsdag d. 13/04-2021 afholdes generalforsamling, kl. 19:00 (hvis dette tillades)
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