Grundejerforeningen Lavendelvej/Kamillevej
Bestyrelsesmøde d. 6. juni 2017 kl. 19.00 hos Klaus Hjort-Enemark
Deltagere:
Jens Erik Andersen
Dan Hansen
Anne Jeppesen
Klaus Hjort-Enemark
Jørgen Fink (ref.)

1. Referat fra sidste bestyrelsesmøde
Godkendt.

2. Løbende sager med underleverandører
Mads Havemand:
-

Opgaven ved KV12 er klaret (der skal dog lige ske et par småjusteringer)
Bed ud for KV 22 skal passes
Hækplanter ved LV 86-100 som er gået ud efter brand bliver udskiftet. Plantes til efteråret for at
sikre, at de kan gro

Schultz: Tilbud på beskæring af hegn samt rabatter mod Bygmarken, skoven og boldbanen er modtaget og
Schultz er blevet ordret til opgaven (for at sikre at hegn ikke breder sig for meget ind på græs områderne
samt stien)

3. Kontingent opkrævning
Samarbejdet med den eksterne bogholder er ophørt og Bestyrelsen står nu igen selv for bogholderi.

4. Arbejdsaften
Arbejdsaftenen forløb godt. Dog var der to lommer, hvor der ikke blev udført arbejde den aften (LV 1-15 og
LV 16-30). Der opfordres til at alle deltager i de to årlige oprydningsaftener.

5. Hjemmeside
Det blev aftalt at lave en infofolder til nye beboere. Jens Erik laver udkast.

6. Løbende sager
Slamsugning. Der er indhentet 2 tilbud. Alle brønde er ikke identificeret. Når dette er gjort skal tilbuddene
revideres.
Asfalt renovering: Udgangspunkt: Udbedring af revner i år. Nyt asfalt på lommen LV 16-30 i år eller næste
år. Der skal indhentes tilbud samt søges rådgivning om den bedste løsning samt anbefalet tidspunkt.
Der er meget fugtigt omkring legepladsen. Dræning har tidligere været undersøgt men blev ikke udført. Det
skal undersøges igen.
Det skal undersøges, hvem der er ansvarlig for at beskære på stien mellem LV og børnehaven, så
lygtepælenes lys kan ses.
Problemet med råger blev diskuteret.

7. Evt.
Næste møde er d. 22. august kl. 19.00.
Næste arbejdsaften aftales på dette møde.

