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Pkt. A:


Godkendelse af sidste referat
Referatet fra sidst bestyrelsesmøde d. 12/06-18 er godkendt.

Pkt. B:











Meddelelser af løbende sager
Fjernvarmen & Kloak
De sidste 5 veje er nu færdiggjort af fjernvarmen. Og derved er fjernvarme projektet afsluttet.
Asfalteringen af vejene fra sidste år er ligeledes færdiggjort. Slidlag på de netop færdiggjorte veje
og her vil asfalteringen blive pålagt næste år.
Kommunen
Kommunen vil feje vejene d. 11/10.
Kommunen er i fuld gang med indkørslerne fra stamvejen og er næsten færdige.
Har ligeledes taget henvendelse til kommunen og bedt dem tage kontakt til grundejerne 50 + 52
vedrørende hækken ud mod stamvejen.
Har modtaget en redegørelse fra kommunen vedrørende grundvandsstigningen fra HOFOR´s areal
når deres kildeplads bliver lukket inden for nogle år. Kopi af brevet udsendes til alle grundejere.
Gartneren
Pålægning af fliser på vejene fra forrige år, vil ske fra start September. De resterende 4 veje vil
ligeledes få udskiftet fliserne. I alt vil det løbe op i total 500 stk.
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Gartneren påbegynder ligeledes vedligeholdelsen af det grønne areal efter den hårde sommer.
Lokalplan
Vi har igen forsøgt at få et svar fra kommunen efter utallige møder inden for de sidste 5 år. Nu har
vi modtaget et svar, hvor de igen beder os fremsende diverse oplysninger for et nyt gennemsyn.
Dette er afleveret til dem i en mappe ved et møde i 2017. Bestyrelsen sætter derfor det hele på
stand-by indtil en ny lokalplan for Højgårdstoften kan udarbejdes.
Andet:
Påkørsel af antenneskab på vejen imellem hus nr. 218-220. Dette vil blive udbedret snarest af
Phebo som er underrettet og sender regning direkte til skadeholder.
Hjertestarter kursus for den enkelte grundejer. Særskilt indkaldelse vil blive fremsendt med datoer.

Pkt. C:

Fastsættelse af næste bestyrelsesmøde(r)

Følgende bestyrelsesmøder er besluttet:
 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. 3/3-19 afholdes Fastelavn, kl. 10:30
 Tirsdag d. 9/4-19 afholdes generalforsamling
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