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Pkt. A:


Godkendelse af sidste referat
Referatet fra sidst bestyrelsesmøde d. 21/08-18 er godkendt.

Pkt. B:









Meddelelser af løbende sager
Fjernvarmen & Kloak
Intet nyt.
Kommunen
Kommunen har nu fejet veje i år og vi vil i 2019 feje d. 10 april og 10 oktober. Datoerne lægges på
hjemmesiden. HUSK nu at fjerne bilen eller bilerne helt fra vejen. Der var igen i år nogle som ikke
havde taget højde for dette.
Har taget kontakt til kommunen vedrørende grundejerne 50 + 52 og kommunen vil tage kontakt til
dem begge for manglende vedligeholdelse af hækken og rabatten ud til stamvejen jf. vores
vedtægter.
Gartneren
Pålægning af fliser er nu færdig på vejene fra forrige år og der er udskiftet omkring 600 stk. fordelt
forskellige på vejene. Bestyrelsen har været rundt på de sidste 5 veje fra i år og forventer ca 250
stk. som skal udskiftes til næste år, når vejene er blevet asfalteret.
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Bestyrelsen har bedt gartneren om udskiftning af diverse buske ca. 25-30 stk. som i dårlig stand
eller gået ud.
Gartneren har ligeledes efter aftale fjernet de gamle basketball stænger som i en længere årrække
blot har stået til pynt uden nogen former for nytte. Bestyrelsen besluttede tidligere at det ikke ville
kunne betale sig at genetablere en nye basketball bane.
Udskiftning af sand i sandkassen er blevet besluttet udskiftet inden nytår.
Andet:
Den henstillede bil uden nummerplader udfor nr. 103 er blevet fjernet efter bestyrelsens
henvendelse af politiet.
Gert og Mogens fra bestyrelsen har netop afholdt et før møde med Dansk Kabel TV omkring det
forekommende arbejde vedrørende fornyelsen af vores eksisterende antenneanlæg.
Dansk Kabel TV vil ligeledes udarbejde en plan for hele grundejerforeningen og den enkelte vil
modtage en påmindelse om dagen for udskiftning af fordeler ca. 2-3 uger og igen 3 dage før. Alle
grundejere har meldt tilbage omkring hvem af ejerne som åbner for Dansk Kabel TV.
Bestyrelsen vil melde datoen ud for den kommende igangsætning på vores hjemmeside.
Vi har nu i skrivende stund afholdt 4 stk. hjertestarter kurser og der er virkelig taget godt imod
dette og vi har ca. haft 100 tilmeldte til alle dagene.

Pkt. C:

Fastsættelse af næste bestyrelsesmøde(r)

Følgende bestyrelsesmøder er besluttet:
 Tirsdag d. 8/1-19 hos Arenth, kl. 19:30
 Tirsdag d. 26/2-19 hos Arenth, kl. 19:30 (Bemærk ny dato)
Mærkedage:
 Søndag d. 3/3-19 afholdes Fastelavn, kl. 10:30
 Tirsdag d. 9/4-19 afholdes generalforsamling
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