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Pkt. A:


Godkendelse af sidste referat
Referatet fra sidst bestyrelsesmøde d. 29/10-18 er godkendt.

Pkt. B:

Meddelelser af løbende sager



Fjernvarmen, Kloak & Vand
Reparation af vandledning udfor nr. 37 på henholdsvis stik- og stamvejen, her er ventilerne blevet
udskiftet.



Kommunen
Grundejer nr. 52 har nu udbedret og fået klippet hækken ud til stamvejen. Nr. 50 mangler stadig at
udebedre og klippe hækken mod stamvejen og vil derfor blive kontaktet af kommunen til foråret.





Gartneren
Sandet er nu blevet udskiftet i sandkassen. Der er ligeledes opsat nogle nye buske i form af skud
imellem de eksisterende buske rundt omkring på det grønne areal, 30 stk. i alt. Der er blevet
beskåret et træ.
Stamvejen er renset for ukrudt på fortovet da kommunen ikke længere udføre denne type af
opgave.
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Andet:
Hele udskiftning og installationen af YouSee kabel-tv er nu så småt ved at være færdiggjort, så
foreningen nu har et af de nyeste anlæg, samt fået udskiftet alle fordelerne under hvert hus.
Bestyrelsen har evalueret og må sige at hele udskiftning er gået rigtig godt. Der er kun rapporteret
ganske få fejl og ligeledes i antallet af henvendelser om andet og det må siges at være
tilfredsstillende.

Pkt. C:

Fastsættelse af næste bestyrelsesmøde(r)

Følgende bestyrelsesmøder er besluttet:
 Tirsdag d. 26/2-19 hos Arenth, kl. 19:30 (Bemærk ny dato)
Mærkedage:
 Søndag d. 3/3-19 afholdes Fastelavn, kl. 10:30 – HUSK at deltage på det grønne areal
 Tirsdag d. 9/4-19 afholdes generalforsamling
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