Bestyrelsesmøde
Grundejerforeningen - Højgårdstoften
Tirsdag den 09/01 2018
Fremmødte:
Erik Mollerup
Gert Petersen
Arenth Harvig
Mogens Petersen *
Jesper Reichardt
*Bestyrelsesmødet blev afholdt hos

Afbud:
Ingen
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. 31/10-17 er godkendt.

Pkt. B:







Meddelelser af løbende sager
Fjernvarmen & Kloak
HTK kloak er nu færdige med forbedringerne på alle kloakkerne. Der er afleverings forretning på
fredag d. 12/01-18. Der er flere fliser som er blevet beskadiget efter arbejdet og de skal selvfølgelig
udskiftes af HTK kloak.
Kommunen
Kommunen vil i år feje vejene d. 11/04 og d. 11/10.
Gartneren
Udskiftning af fortovsfliser starter marts/april 2018 (oprindelig dato medio november) på de 3 ny
asfalterede veje (udbedring af fjernvarmen fra sidste år).
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Lokalplan
Forslag til tillæg af de nuværende deklarationer er udarbejdet af bestyrelsen og sendes op til
godkendelse hos kommunen for en godkendelse.
Andet:
Vi beder gartneren om at få fjernet de gamle metalstænger (gl. basketball bane) som står på det
grønneareal, da disse ikke bruges og ej gøre nogen gavn i fremtiden.
Erik og Jesper gennemgå legepladsen for evt. vedligeholdelse og evt. kommende reparationer af de
eksisterende legeredskaber.
Hjertestarter projektet er nu endelig godkendt og vi afventer TrygFonden som vil komme tilbage
med en leverance af hjertestarter, skab + uddannelse som forventes i februar / marts.
Grundejerforeningen har modtaget et tilbud fra YouSee omkring total omkostningstungt
udskiftning af eksisterende antenneanlæg. Men der er adskillige og temmelig mange uafklarede
spørgsmål og vi har derfor aftalt et møde med YouSee for en nærmere afklaring.

Pkt. C:

Fastsættelse af næste bestyrelsesmøde(r)

Følgende bestyrelsesmøder er besluttet:
 Torsdag d. 06/03-18 afholdes hos Arenth Harvig (165), kl. 19:30
Mærkedage:
 HUSK, Fastelavn søndag d. 11/02-18, kl. 10:30 på det grønneareal
 Tirsdag d. 17/04-18 afholdes generalforsamling
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