
 
 

 

Referat af bestyrelsesmøde den 20. august 2017. 

 

Dagsorden  

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelses møde 

Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 2.juli 2017 er godkendt, og sendes til hjemmesiden.  

 

2. Regnskab v/Peter Grovermann  

Der er en pæn beholdning på kontoen, og ikke de store udgifter i udsigt. Der kan komme en regning vedr. 

Mikkelsen, men det er der budgetteret med. 

 

VI vil overveje at efterse og reparere bænkene på fællesarealet. 

 

3. Orientering fra formanden/ Ole 

Der har været reaktioner på de to breve vedr. vedligehold af arealerne ved grundene.  Der er gjort noget 

ved den ene, og den anden har lovet at der bliver gjort noget ved det i uge 34. 

 

Vi har brug for at der følges op på vores aftaler og procedurer.  

Vi drøfter det når alle er til stede. 

 

Vedr. hjertestarterkurset skal tilmeldinger henvendes til Jens. 

 

4. Orientering fra Ole og Jens vedr. dræn på Rævlingevej 

Det er konstateret at der er brug for at reetablere drænet på Rævlingevej. Der er rødder i drænrørene. 

Grundejerne på Rævlingevej 1-3-2-4-6 har været spurgt i forhold til afvandingsproblemer. 

Nr. 2-4-6 har oplyst at de ikke har problemer. 

Nr. 1 og 3 har problemer, og mest ved nr. 3. 

 

Vi har fået tilbud fra henholdsvis GSC Anlæg og Niels Kæmpe. 

 

Vi vil ikke gøre noget ved det, før det er drøftet med grundejerne i nr. 1 og 3, vedr. at der bør fældes træer, 

da det er nødvendigt før det kan betale sig at reetablere. 

 



 5. Fordeling af arbejdsopgaver mellem bestyrelsen og suppleanter 

Vedr. jubilæums festen er det ved at være på plads. 

Inge har et telt, som Ole henter eftermiddag, ca. 14.30 den 1. september, hvorefter vi samles og sætter det 

op på engen for enden af Violvej. 

Ole har nogle borde og lidt stole.   

Der er bevilget ekstra beløb til Margrethe, til indkøb af vin, sodavand, glad og diverse pynt. 

 

Pølsevognen skal bruge 380v, og Ole skaffer en generator. 

 

Der indsættes opslag på hjemmesiden. 

 

6. Kommende møder 

Næste møde hos Peter på Hyacintvej 21 den 29. oktober 2017.  

  

7. Eventuelt  

Der er konstateret bjørneklo på engen op til grundene imellem Resedavej og Begoniavej. 

Jens har stukket bjørnekloene, og informeret grundejerne. 

Vi undersøger om Karl kan komme ud på stykket  og slå bjørnekloene i rørskoven. 

 

Jens har inspiceret  dræn ved Irisvej og Henriksvej. 

Hvis det er nødvendigt er vi enige om at der spules dræn en gang om året. 

 

Referent Ib René Kanto 


