
Bestyrelsesmøde  25/9-2019 i RH 40 fra 20-21:30 

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

Fraværende: Ingen 

Referent:  Pia 

DAGSORDEN  

1) Godkendelse af sidste referat foretaget: 

Sidste referat er godkendt og lagt på hjemmesiden 

 

2) Status på budget og regnskab 

Ingen bemærkninger 

 

3) Status på vejsyn, er dato fastsat ? 

Bestyrelsen har rykket for mødet med entreprenøren Aarsleff og underentreprenøren JK, Aarsleff 

måtte aflyse mødet i sidste øjeblik. Dog tog JK ud og tog et kig på det udførte arbejde og måtte her 

konkludere, at arbejdet slet ikke er godt nok. Der er fejl omkring så godt som alle brøndene.  

Alt skal laves om – ikke brøndene, men ristene skal vendes rigtig og asfalt skal i niveau. Dato for 

start af udbedring er endnu ikke udmeldt.  

Bestyrelsen betaler ikke før arbejdet er udført og kvaliteten er i orden.  

Regnvandsbrønd ved RH 6 skal også spules – vi afventer 

 

4) Status på asfalt fra asfaltudvalget: 

a. Er asfaltfirma valgt ? tilbud/pris/ dato? 

Nej, Pankas, NCC, Colas har alle været ude og kigge på opgaven, men ingen af dem er 

endnu vendt tilbage med et tilbud. Bestyrelsen rykker for tilbud. 

 

Det viser sig, at vi står over for en del udfordringer omkring betonkantstenene, da man (i 

hvert fald nogle steder) ikke kan fræse den gamle asfalt, eftersom den er for tynd. Det kan 

betyde, at betonkantstenene skal pilles om og lægges igen, hvilket vil hæve prisen på 

asfaltarbejdet betydeligt. Ydermere, kan niveauet på nogle af stikvejene, skulle hæves så 

meget at det vil betyde, at nogle grundejere vil skulle have hævet noget af indkørslen, for 

at lede vandet den rigtige vej. Vi afventer fortsat yderligere afklaring, når vi har modtaget 

de 3 tilbud. I værste fald, kan det betyde, at vi på nuværende tidspunkt ikke har penge nok 

til at få lagt ny asfalt. 

 

b. Er der nyt fra vandværket ? 

Intet nyt for vandværket.  

 

c. Brev til 2 de to huse ved første stikvej præsenteres ( Allan) 

Vi venter med at informere omkring asfaltarbejdet, til vi har fået en afklaring på pris mm. 

Så vi kan informere på bedste vis. 



5) Dato for bestyrelsesmiddag 2019 fastsættes 

Fredag d. 8. november 

 

6) EVT 

Transformerstationen og diverse buske, trænger til at blive klippet. Der er afsat penge til det i 

budgettet, så gartneren kan gå i gang. 

 

Næste mødedato og sted: 

Næste møde afholdes RH40 den 30/10 klokken 20 – 21:30 

 

Referat udsendes indenfor 1 uge til kommentering. Der godkendes på email,  referat sendes til Casper der 

lægger det op på hjemmesiden sammen med info om dato for næste møde 

Mødeafholdelse, honoreres med 100kr  

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

fastelavn ( Pia)  


