
Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 19. juni 2007

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

Afbud fra: Anja

Tekst Ansv.
Pkt. l

Referat fra sidste bestyrelsesmøde d. 22.5 blev godkendt.

Pkt. 2/3

Indgående post v/formanden

Jan havde modtaget indmeldelsespapirer fra Parcelhusejernes

LER/B S

Landforening (PL). Lena fik fakturaer til betaling. Medlemsbladet fra ditto, bliver runddelt af Britta
Jan havde ligeledes talt med Dong Energy vedr. Fibernet. Jan mente

JB

ikke de var relevant på de betingelser. Jan har svaret Dong, at de må komme med nyt bedre tilbud. Svend mente, at Jan burde holde tætkontakt til Dong, da hans erfaring er, at der ellers intet sker, men Jangiver dem en tidshorisont på 6 måneder.
Indgående post v/kassererenFuldmagt til banken er ok.PBS skal installeres asap.

LER
Pkt. 4

Sagsbehandling:

LER prøver at formulere 3. udkast til infobrev.

LER

Mht. status på færdiggørelse afvejprojekt, har JB faet besked fra Svend

JB

Lindbæk, at de mener de er færdige. JS rykker Karin Andersen, Teknisk Forvaltning FH-Kommune om deres mening. JB/AAEfterfølgende har JB forsøgt at få fat på Svend Lindbæk, Ernst Klitgaard og Lars Bastholm uden held. Nogle af deres tlf. numre er tilog med nedlagt - derfor intet nyt. JB spørger Anja om hun vil tagekontakt til PL, hvad deres mening er om vores "sag", og om de evt. vilkunne hjælpe os.
LER har undersøgt sagen angående opstilling af campingvogne på
fællesarealer. Det er desværre ikke med i Lokalplanen (ved en fejl).Karin Andersen anbefalede os, at fa det nedskrevet i vedtægterne pånæste generalforsamling, så der ikke er nogen tvivl.
LER ringer til politiet angående nabohjælp.

LER



Pkt. 5 Indlæg fra bestyrelsesmedlemmer:

Bent har talt med Bent Christensen vedr. vores holdning til husorden.
Bent Christensen har forståelse for vores holdning, men har givet os eteksempel på en husorden, som vi evt. vil kunne bruge, hvis det bliveraktuelt.

Er der evt. forslag/ændringer der skal videreformidles til gartneren, er

BP

alle velkomne til at tage kontakt til Bent.
Vores gartner havde bedt om vores holdning til gift til vedligeholdelse
af grusstierne. Efter lidt debat med fordele og ulemper, blev det besluttetat det var ok med gift, da merudgiften ved manuel fjernelse af ukrudtville blive væsentlig højere.

Pkt. 6

Næste møde afholdes d. 4. september kl. 19.00 hos Svend, nr. 136Alle


