Bestyrelsesmøde 14/8-2018 i RH 40 fra kl. 20:00 – 21:30
Deltagere: Hanne, Pia, Lene, Casper, Michael og Allan
Referent: Allan
REFERAT:
1. Godkendelse af sidste referat er foretaget:
Der var ikke yderligere kommentarer til det godkendte referat.
2. Opfølgning på tilbud på reparation af rendestensbrøndene:
Rapporterne blev sendt til vurdering hos 2 selskaber for at:
a) få tilbud på at alle problemer repareres
b) få tilbud på at det kritiske repareres.
Der er ikke modtaget nogen tilbud. Lene rykker selskaberne og giver udtryk for vores store skuffelse.
Vi må beklageligvis afvente situationen.
3. Velkomstfolder:
Allan kom med et oplæg, som bestyrelsen kommenter på inden den 28/8.
4. Budget:
Der er ingen kontingent restancer.
5. Evt.:
Beskæring af træbæltet ved Solvang Skolesti ud for Ryttervænget 139-151. Der aftales et fredagsmøde med
deltagelse af kommunens chefgartner, Michael Riis fra bestyrelsen samt repræsentanter fra vejen.
I en snak omkring bekæmpelse af ukrudt på fællesarealerne traf bestyrelsen en principiel beslutning om , at
der ikke må benyttes Round up.
Høring på Farum park og deres ønske om opsætning af flere flag og bannere:
Ifm. høringen har bestyrelsen skriftligt til kommunen meddelt grundejerforeningens meget klare holdning
om, at lokalplan skal overholdes.
Bestyrelsen har erfaret, at medlemmer af grundejerforeningen var tilstede ved høringen og hvor det
beklageligvis blev opfattet, som om man repræsenterede grundejerforeningens bestyrelse.
Såfremt der i denne forvirring er givet udtryk for en anden holdning end den ovennævnte skriftlige, er det
sket uden bestyrelsens viden og accept og står helt og alene for ”afsenderens” regning..
Grundejerforeningens medlemmer er altid meget velkomne til at kontakte bestyrelsen for både småt og
stort. Dette kan ske enten via hjemmesidens kontaktformular eller direkte til et bestyrelsesmedlem.
Vi bestræber os på at besvare og behandler henvendelser så hurtigt som muligt, men vi må også bede om
forståelse for at vi alle har andre forpligtelser udover det ulønnede bestyrelsesarbejde.
Vi derfor bede om en smule tålmodighed og ikke mindst at dialogen holdes i en pæn og sober tone.

Næste mødedato og sted: Tirsdag den 25/10 kl. 20:00-21:30 i RH 40
Referat sendes indenfor 1 uge til kommentering og godkendes på email. Det godkendte referat sendes til Casper, der
lægger det op på hjemmesiden sammen med info om dato for næste møde.
Mødeafholdelse honoreres med 100 kr.
Udvalg: Hussalg (Hanne), Regnskab (Lene), Aftalt (Allan, Casper og Michael) Vej og park (Michael),
Legeplads/Fastelavn (Pia)

