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Referat fra bestyrelsesmødet søndag den 7. juni 2015, kl. 10.00  
Til stede: Jørn, Steen, Peter, Sofie, Jens, Ole og Annelie 

 
Dræn 
Bestyrelsen har modtaget og gennemgået et revideret tilbud fra Niels Kæmpe på ca. 100.000 kr.  
Der afholdes nyt møde med entreprenøren hvor planlægningen af arbejdet aftales. 
Bl.a. er der tale om dræn og underboring ved Rævlingevej, og opretning af de gamle lerrør på 
Resedavej. Desuden er der spørgsmål til opgaver på Syrenvej, ligesom Hyacintvej har behov for 
fornyelse. 
Ikke alle steder er dræn nok, men kræver også etablering af f.eks. sandbrønde. 
 
Veje / Grusdepoter 
Der meldes stadig om nogle våde veje. Disse er tidligere jordveje, hvor der nu er lagt 
vejbelægning. 
 
På Henriksvej ligger der en sandbunke. Niels Kæmpe bedes om at rydde op, og der laves ramme 
omkring. 
NB! Disse bunker er kun til brug for løbende udbedring af huller i vejene, og ikke til fri afbenyttelse 
ved lægning af fliser o.lign.! 
 
Engen 
Grøften ved engen er beregnet til afvanding ved meget vand i området. 
 
Væksterne buldrer frem. Nedslåningsarbejdet igangsættes, og det sikres forinden at der ikke ligger 
kid i græsset. 
 
Velkomst til nye medlemmer 
Ved besøg fra bestyrelsen oplyses de nye medlemmer om: 
Hjemmesiden og Facebook-gruppen 
Kontakt til bestyrelsen 
Ordensregler 
Græsklippetider 
Hunde skal føres i snor af hensyn til beboere og rålam 
 
Kommende opgaver 
Forslag til generalforsamlingen 2016 skal være bestyrelsen i hænde den 15. april. Efter denne dato 
planlægger bestyrelsen forslaget om ”Projekt Ko” til generalforsamlingens behandling. 
 
Frem til næste generalforsamling arbejdes der videre med ”Projekt Ko” for at afklare indholdet 
omkring en sådan aftale. 
Bestyrelsen har nedsat en arbejdsgruppe på tre personer, der samler facts og forelægger løbende 
disse for bestyrelsen. 
 
Økonomi 
Der er udsendt rykkere for manglende betaling af kontingentet, samt for det forhøjede kontingent. 
Kasserer  
 
Listen med Fondens medlemmer er revideret med adresser og matrikelnumre. 
 
Kassereren ønsker afløsning på posten senest 1. oktober 2015. Bestyrelsen arbejder for at finde 
en ny kasserer. 
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Fælles arbejdsdag 
Afholdes lørdag den 4. juli 2015 kl. 10.00 – 16.00. 
Mødested: Rævlingevej ved fællesarealet. 
Alle er velkomne til at deltage i fællesskabet uanset alder og kræfter. 
 
Bestyrelsens medlemmer går på besigtigelsestur i området den 28. juni for at få overblik over 
arbejdsopgaverne. 
 
Næste møde: 
Aftales snarest. 
 
 
Referent: Annelie 
 


