
 
 

 

Referat af bestyrelsesmøde d.  4. februar 2018. 

Til stede: Ole, Jens, margrethe, Ib René 

Dagsorden  

Godkendelse af referat fra sidste bestyrelses møde  

Referatet fra 29. oktober 2017 sendes til hjemmesiden, og referatet fra 12. november 2017 sendes 

til bestyrelsen. 

 

Regnskab v/Peter Grovermann  

Ikke gennemgået på grund af Peters fravær 

 

Orientering fra formanden  

Kommunen har renset det offentlige vandløb i december. Det har voldt en del skade på Violvej og 

engen, og der er tømt kommunalt vand og slam ud i åen. Kommunen er kontaktet omkring det, 

men der sker ikke noget. 

Vi vil presse på overfor kommunen i forhold til at Vandløb 5 holdes rent og kan lede vandet væk, 

over Violvej til Rævlingegrøften. 

Vi vil spørge kommunen hvad de fremadrettet vil gøre med vedligehold af hovedvandløbet 5. 

 

Det er vigtigt også at de berørte grundejere ved hvordan de skal forholde sig til vandløbet. 

 

Orientering fra Jens vedr. Dræn og vandløbs lav 

• Orientering vedr. rensning af sandfangs brønde i 2017 

• Jens var med da alle brønde og dræn er suget og spulet.  

• Brønd på Margrethesvej er gravet fri og er forhøjet, og alle brønde i området er nu kortlagt. 

Jens har nu et kort som skrives/tegnes rent, og sendes ud. 

• Der vil blive taget kontakt til de grundejere hvor rødderne gror ind i dræn og brønde. 

Ved gennemgangen af dræn og brønde blev der flere steder observeret vand helt op til 

dækslerne. Det skyldtes at rødder var gået i drænene. Der er nu rodskåret der hvor der var 

rødder. De grundejere som har tilknytning til de berørte steder vil blive kontaktet, og det 

skal på generalforsamlingen drøftes hvad vi gør ved udfordringer med rødder. 

 

Kommende møder 

Vi skal drøfte regnskab, og begynde at tænke på generalforsamling. Vi skal også huske at frist for 

indkomne forslag til generalforsamlingen er den 15. april 2018. 



 

Vil vil maile sammen omkring regnskab og muligheder for et møde, sandsynligvis den 25. februar 

eller den 4. marts. 

 

Referent  

Ib René Kanto 

 

 

 

 

 

 


