
Bestyrelsesmøde 25/9-2018 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. Status på reparation af rendestensbrønde 

Det er utrolig svært at få indhentet reelle tilbud. Vi har indtil nu fået et overslag fra JK Kloakservice A/S. 

Der er aftalt rundtur torsdag d. 4/10 med Aarsleff A/S. Hvor vi efterfølgende vil få et tilbud. 

Det kunne godt gå hen og blive mere kostbart end først antaget. Prisen ligger omkring 12.000 – 15.000 pr. 

rendestensbrønd, der er i alt 60 stk. 

 

3. Velkomstfolder: 

Velkomstfolder bliver til Velkomstbrev – Det er godkendt og vil fremover sendes som PDF til alle nye. 

 

4. Reparation af dæksel ved nr. 75 

Vi får Aarsleff til at kigge på dækslet på torsdag. Hvis det ikke kan svare sig at fikse det selv, så bliver det 

klaret når rendestensbrøndene skal repareres. 

 

5. Spørgsmål fra beboer omkring pudsning af huse. 

Må man i grundejerforeningen pudset sit hus og male det hvidt. 

Vi kan I bestyrelsen ikke se at der umiddelbart er noget til hindre for at man pudser sit hus, man skal blot 

sørge for at det bliver hvidt. Hvis man vil være 100% sikker, så anbefaler vi at man kontakter kommunen. 

 

Evt.  Fældning af træer ved skolestien. 

Den 12. oktober kl. 10. kommer der en gartner (Benedikte) fra kommunen. Sammen med 2-3 stk. fra 

grundejerforeningen vil hun markere de træer der skal fældes ved skolestien. 

  

 Græs på stierne igen. 

De stier som operation dagsværk fik ryddet sidste år, er ved at vokse til igen nogle steder. Vi beder 

grundejerforeningens gartner om at få det i bund her til efteråret. 

 

 

Næste mødedato og sted:  Tirsdag den 6/11 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)  

 


