Bestyrelsesmøde
Grundejerforeningen - Højgårdstoften
Mandag den 27/08 2019
Fremmødte:
Erik Mollerup
Gert Petersen
Arenth Harvig
Mogens Petersen*
Jesper Reichardt
*Bestyrelsesmødet blev afholdt hos

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. 19/06-19 er godkendt.

Pkt. B:

▪

▪
▪

▪

Meddelelser af løbende sager
Fjernvarmen, Kloak & Vand
Asfalteringen af alle veje er færdiggjort, dog måtte vi konstaterer der var nogle små fejl som nu er
rettet.
Kommunen
Kommunen har overtaget vedligeholdelsen af HOFOR arealet og vil fremover står for bekæmpelsen
af ukrudt og græsslåning.
Bestyrelsen vil tage kontakt til kommunen for at høre om muligheden for at samarbejde omkring
stamvej og stikvejene. Hvis vi tager ukrudtet mv. rundt om trænerne, så kunne de evt. feje
stikvejene.
Har modtaget et tilbud på opmærkning af p-pladser efter endt arbejde af fjernvarmen på alle
stikvejene og her vurderer bestyrelsen at prisen er for høj, så dette takker vi nej tak til. I øvrigt
mener vi heller ikke i bestyrelsen, at det tidligere arbejde med opmærkningen var pengene værd.
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▪
▪

▪
▪

Gartneren
Gartneren kommer og påbegynder arbejdet med udskiftning af fliserne på de sidste 5 stikveje i uge
36 og frem.
Vil ligeledes fjerne ukrudtet og lægge nyt græs ved det ny opsatte raftehegn på legepladsen..
Andet:
Legepladsen er nu godkendt af kommunen og Uniqa påbegynder derfor arbejdet snarest.
Bestyrelsen har ligeledes sammen med Uniqa gennemgået de fejl på diverse legeredskaber, som vi
modtog i den udarbejdede rapport, på baggrund af den ulykkelige hændelse i Ballerup og dette vil
blive udbedret i forbindelse med opførslen af ny legeplads.

Pkt. C:

Fastsættelse af næste bestyrelsesmøde(r)

Følgende bestyrelsesmøder er besluttet:
▪ Tirsdag d. 5/11-19 hos Gert, kl. 19:30
▪ Tirsdag d. 14/1-20 hos Arenth, kl. 19:30
▪ Tirsdag d. 10/3-20 hos Arenth, kl. 19:30
Mærkedage:
▪ Søndag d. 23/2-20 afholdes Fastelavn, kl. 10:30
▪ Tirsdag d. 14/4-20 afholdes generalforsamling, kl. 19:00
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