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Pkt. A:
▪

Godkendelse af sidste referat
Referatet fra sidst bestyrelsesmøde d. 09/06-20 er godkendt.

Pkt. B:

▪
▪

▪
▪
▪

▪

Meddelelser af løbende sager
Løbende sager:
Bestyrelsen har afvist klagen fra grundejer nr. 167, med henvisning til at denne sag vil blive taget op
med hegnssynet.
Grundejer nr. 39 mødte ikke op til seneste generalforsamling, hans forslag vil som aftalt blive taget
op til næste års generalforsamling.
Legeplads:
Der er netop ved at blive foretaget en reparation af den nye legeplads og derfor er denne spærret
af. Den forventes færdig i uge 42.
Bestyrelsen vil kigge på at få udbedret vippedyrene og indhente nogle tilbud på køb af nye. 1
vippedyr total defekt.
Bestyrelsen vil bede gartneren om at fjerne det gamle træ tog, resterne som er tilbage.
Fibernet fra TDC:
TDC fibernet vil klargøre til fibernet (hurtigt internet) i Grundejerforeningen Højgårdstoften og
dette vil ske på alle stikvejene, ikke en beslutning som Bestyrelsen kan lave om på. Bestyrelsen har
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krævet at udgravningen bliver foretaget i alle fortovene, da asfalten netop er færdiggjort efter
fjernvarmeprojektet, dette blev accepteret. Arbejdet påbegyndes i uge 42 og blive afsluttet i ultimo
november. Særskilt skrivelse er ligeledes uddelt af bestyrelsen omkring det forestående arbejde.
TDC fibernet vil nok efterfølgende fremsende tilbud på tilslutning.

▪

▪

▪
▪

▪

Fjernvarmen, Kloak & Vand
Intet nyt.
Kommunen
Snerydning:
Der er kommet et nyt snerydningsregulativ fra kommunen og det betyder at de fremover IKKE
rydde fortovene for sne på stamvejen. Det skal de enkelte grundejer mod stamvejen, nu selv stå for
og i lighed med de fortovene på stikvejene som også skal ryddes for sne. De pågældende
grundejere vil blive tilskrevet herom af bestyrelsen.
Gartneren
Bestyrelsen vil bede gartneren om at få lagt nye bjælker rundt og resten af den nye legeplads. Det
første stykke er lavet rigtig pænt og det vil blot fuldende billedet.
Beder ligeledes gartneren om at beskære brombærbuskene på det grønne areal.
Andet:
Har modtaget et brev fra grundejer omkring opmærkning af parkeringspladserne på alle stikvejene,
dette vil i stedet komme som et forslag til næste års generalforsamling.

Pkt. C:

Fastsættelse af næste bestyrelsesmøde(r)

Følgende bestyrelsesmøder er besluttet:
▪ Tirsdag d. 01/12-2020
▪ Tirsdag d. 26/01-2021
▪ Tirsdag d. 02/03-2021
Mærkedage:
▪ Søndag d. 14/02-2021 afholdes Fastelavn, kl. 10:30
▪ Tirsdag d. 13/04-2021 afholdes generalforsamling, kl. 19:00
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