
Bestyrelsesmøde  14/8-2019 i RH 40 fra 20-21:30 

Deltagere: Casper, Allan, Lene, Michael, Hanne & Pia 

Fraværende: Ingen 

Referent: Casper 

1) Godkendelse af sidste referat foretaget 

Sidste referat er godkendt og lagt på hjemmesiden 

 

2) Status på budget og regnskab 

Der er ingen restancer for 2019 

 

3) Status på reparation af rendestensbrønde og vej syn 

Bestyrelsen er ikke tilfreds med det udførte arbejde. Der er flere problemer med niveauforskelle, 

dårlig asfaltering. Enkelte steder har der været grus skred omkring brøndene, med opståede huller 

som følge heraf. Entreprenøren Aarsleff er kontaktet, men der ventes pt. på en tilbagemelding 

omkring vej syn og endelig aflevering af entreprisen. Bestyrelsen betaler ikke for det udførte 

arbejde, før arbejdet er udført ifølge aftale med hensyn til kvalitet. 

Casper til kontakt til Aarsleff for at aftale mulige datoer for aflevering. Det er planen at 2 

medlemmer fra bestyrelsen skal gennemføre afleveringsforretningen sammen med JK & Aarsleff. 

 

4) Status på asfalt – hvornår kan vi gå i gang? + info til de 2 ekstra huse 

Bestyrelsen er klar over problematikken omkring årstiden, det er derfor hensigtsmæssigt at 

påbegynde arbejdet i maj – september. Bestyrelsen regner derfor med at alt er klart til start maj 

2020.  

Allan vil lave et udkast af brev, som vedrører information omkring påtænkt asfaltering, samt varsle 

at der vil komme en opkrævning af andelen af entreprisen.  

 

5) Legeplads ( Vippen er i stykker) : 2 tilbud er modtaget : 

Det blev besluttet at foretage en reparation af vippen, for at undgå en byggesag hos kommunen 

 

6) EVT 

Der blev snakket løst og fast omkring parkering af biler / trailere på stamveje. Bestyrelsen opfordrer 

til at stamveje ikke benyttes til langtidsparkering, i så vidt muligt omfang 



 

Næste mødedato og sted: 

Næste møde afholdes RH40 den 25/9 klokken 20 – 21:30 

Udvalg: hussalg (Hanne) regnskab ( Lene), asfalt (Allan, Casper, Michael), vej og park ( Michael), Legeplads/ 

fastelavn ( Pia)  


