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Afbud:
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. 01/12-20 er godkendt.

Pkt. B:

▪

▪

▪
▪
▪
▪

Meddelelser af løbende sager
Løbende sager:
Intet nyt.
Legeplads:
Nye vippedyr er blevet bestilt og forventes snarest at blive opsat. Opsætningen aftales nærmere alt
efter vind og vejr tillader.
Fibernet fra TDC:
Nedgravningsarbejdet med ny fibernet er nu blevet færdigt. TDC er ligeledes ved at klargøre i alle
skabene ude på stamvejen.
Bestyrelsen har sammen med TDC fibernet og entreprenøren gennemgået arbejdet for fejl og
mangler og har ikke fundet noget og derfor er dette nu afsluttet.
Asfalt reparationerne er IKKE godkendt på stikvejene, disse vil blive udbedret i løbet af foråret.
TDC fibernet forventer at komme med et tilbud til alle grundejere i løbet af sommeren. Bestyrelsen
kender ikke indholdet af tilbuddet på forhånd.
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▪

▪

▪

▪
▪

Fjernvarmen, Kloak & Vand
Intet nyt.
Kommunen
Snerydning:
Bestyrelsen har indhentet tilbud på snerydning af fortovene og vil komme med forslag herom på
først kommende generalforsamling.
Gartneren
Intet nyt.
Andet:
Fastelavn bliver aflyst i 2021.
Den kommende generalforsamling i April vil bestyrelsen gøre opmærksom på at denne kan blive
flyttet igen i år, alt efter hvordan situationen forløber i forhold til forsamlingsforbuddet.

Pkt. C:

Fastsættelse af næste bestyrelsesmøde(r)

Følgende bestyrelsesmøder er besluttet:
▪ Tirsdag d. 02/03-2021
Mærkedage:
▪ Søndag d. 14/02-2021 afholdes Fastelavn, kl. 10:30 (hvis dette tillades) ** AFLYST **
▪ Tirsdag d. 13/04-2021 afholdes generalforsamling, kl. 19:00 (hvis dette tillades)
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