
Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 17. april 2007

Til stede: Jan, Anj a, Bent, Britha, Lena, Svend og Kasper

Afbud fra:

Tekst Ansv.
Pkt. 1

Referat fra sidste bestyrelsesmøde d. 12.2 blev godkendt.

Pkt. 2/3

Indgående post v/formanden

Jan havde modtaget faktura fra Dong Energy vedr. "Abonnement for

LER

udendørsbelysning". Havde sendt fakturaen videre til Lena, som har svar længere nede i referatet.
Bent, nr. 90, vil gerne plante hæk udenfor skel. Jan ser på det, og vender

JB

tilbage med svar.

Indgående post v/kassereren

JB

Mht. faktura fra Dong, havde Lena taget kontakt til Steen Jannik

LER
Nielsen, fra FH-Kommune. Han bekræftede, at det var kommunen der skulle betale for denne ydelse, hvorfor han fik fakturaoplysninger , ogkontaktede Dong Energy. Lena følger op, så vi ikke for rykkere.

Lena efterlyste tekstfii, så vedtægterne kunne tilrettes, så de kunne blive

JB

udsendt sammen med referat fra ekstraordinær generalforsamling. Jan sender fil til Lena.

Selve referatet fra ekstraordinær generalforsamling udskrives og

LER
underskrives.

Pkt. 4

Sagsbehandling:

Mht. til vedligeholdelse af fælles grønne arealer tager Bent kontakt til et

BP, JB, AA
par gartnere. Jan, Anja og Bent mødes inden, hvor at optegne nøjagtigt, hvilke områder det drejer sig om.

Ved samme lejlighed, skal der ses på henvendelsen fra Børge

AA, JB
Vestergaard, nr. 88 angående skelpæle på stien bag hans hus.

Der skal formuleres et infobrev til alle grundejere om vedligeholdelse af

LER

grønne arealer foran hver matrikel. Problematikken med afvandling skal formuleres med ind i, da det også bliver eget ansvar. Lena formulerer



Pkt. 5

udkast, og sender ud til alle.

Mht. etablering af nye P-pladser. Bent spørger de respektive
anlægsgartnere, når de alligevel er herude.

Mht.lovpligtige forsikringer, så undersøger Svend, hvad der er
gældende for os.

Jan svarer på henvendelse fra nr. 112, vedr. etablering af sti i grønt
område bag deres bolig. Dvs. ud mod "hovedvejen".

Jan rykker Svend Lindbæk angående status på færdiggørelse af
vejprojekt. Bl.a. med endelig placering af skelpæle.

Bent arbejder fortsat på oparbejdelse afhjemmeside. Skal i den
forbindelse bruge referater, vedtægter osv. Jan sender til Bent.
Svend ville i den forbindelse oprettet to mailinglister til hhv. bestyrelse
og medlemmer. Lena sender medlemsliste til Svend.

Anja vil gerne komme med udkast til tegning til oversigtskort.
Lena undersøger om der i det hele taget på opsætte et sådant skilt.

Til generalforsamlingen fremlagde Viggo, nr. 128, brev fra Svejgaaard
Galst, hvor de bekræftede at Duedyssegård afholder alle udgifter til
anlæg afveje. Jan checker op med Karin Andersen, FH-Kommune,
hvad status er på denne sag.

Indlæg fra bestyrelsesmedlemmer:

BP

SH

JB

JB

JBIBP

SH/LER

AA
LER

JB

Anja havde forslag til at den store parkeringsplads blev vendt, forstået I AA
på den måde, at i stedet for at man kun parkerer på en side, at 'der
parkeres på to af siderne. I den forbindelse prøver Anja at tegne det op,
og ser hvad forskel det vil give.

Ligeledes havde Anja et løsningsforslag til udkørselsproblemet fra I AA
første stikvej (til husene nr. 78 - 116). Der kunne opsættes en chikane
på "selve" Bavnager i højre side, så trafikken blev tvunget i venstre
side, så udsynet blev bedre. Anja tager 1. kontakt til kommunen, og
vejrer situationen. Hvis det viser sig, at kommunen er positiv, er der
andre der skal overtage kommunikationen, så der ikke bliver problemer.
(familie)

Pkt. 6 Næste møde afholdes d.15. maj kl. 19.00 hos Anja, nr. 154 Alle
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