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Pkt. A:


Godkendelse af sidste referat
Referatet fra sidst bestyrelsesmøde d. 06/03-18 er godkendt.

Pkt. B:










Meddelelser af løbende sager
Fjernvarmen & Kloak
De sidste 5 veje er nu næsten færdiggjort af fjernvarmen. Derved kan projektet snart afsluttes.
Asfalten er sunket ved siden af en brønd udfor grundejer nr. 171. Colas asfalt kommer ud og
udbedre skaden.
Vejene fra sidste år, her påbegyndes asfalteringen af disse torsdag og fredag i uge 24.
Kommunen
Kommunen vil i år feje vejene d. 11/10.
Kommunen kommer ligeledes ud og påbegynder arbejdet med indkørslerne til de sidste 5 stikveje,
når fjernvarmen er færdig (efter sommerferien).
Gartneren
Udskiftning af fortovsfliser af de 3 nyere asfalterede veje er pt. udskudt for en periode.

Side 1 af 2

Skrevet af
Jesper Reichardt
13-06-2018

Lokalplan
 Vi har stadig en dialog i gang med kommunen og er stadig lige uenige i det fremsendte materiale og
har derfor aftalt at vi skal have et nyt og sidste møde omkring fremtidig tillæg til deklarationen.
Første møde omkring lokalplanen startede op i 2012.







Andet:
Hjertestarteren er nu opsat og klar til brug. Der er ligeledes skrevet lidt om den på vores
hjemmeside og på trygfondens hjemmeside.
Arenth, Mogens og Gert vil se på muligheden for én eller flere aftener for foreningens medlemmer i
brugen af en hjerterstarter.
Bestyrelsen har pålagt grundejeren af nr. 105 om at få fjernet den parkerings anmærkning som
lavet for fast parkeringsplads. Dette er endnu ikke fjernet af grundejeren. Snart påbegyndes ny
asfaltering af vejen.
Bestyrelsen har gennem længere tid forhandlet med YouSee om fremtidssikring af vort TV anlæg. Vi
er nu enige herom uden udgift for grundejerforening. Vi vil tilskrive medlemmerne herom når alle
spørgsmål er afklaret.

Pkt. C:

Fastsættelse af næste bestyrelsesmøde(r)

Følgende bestyrelsesmøder er besluttet:
 Tirsdag d. 21/8-18 hos Gert, kl. 19:30
 Tirsdag d. 30/10-18 hos Mogens, kl. 19:30
 Tirsdag d. 8/1-19 hos Arenth, kl. 19:30
 Tirsdag d. 5/3-19 hos Arenth, kl. 19:30
Mærkedage:
 Søndag d. 3/3 afholdes Fastelavn, kl. 10:00
 Tirsdag d. 9/4-19 afholdes generalforsamling
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