Grundejerforeningen Lavendelvej/Kamillevej
Bestyrelsesmøde d. 11. juni 2018 kl. 19.00 hos Klaus Hjort-Enemark
Deltagere:
Jens Erik Andersen
Klaus Hjort-Enemark
Jan Gamborg Enevoldsen (er indtrådt i bestyrelsen da Dan Hansen har trukket sig p.gr.a. sygdom)
Jørgen Fink (ref.)
Afbud:
Ina Lie Schorpen

1. Tur rundt i området
Bestyrelsen besigtigede området inden mødet.

2. Referat fra sidste bestyrelsesmøde
Godkendt
3. Arbejdsaften maj 2018 – evaluering
Der var stor tilfredshed med arbejdsaftenen, hvor rigtig mange var mødt op i alle ”lommerne”. Området
fremstår pænt. Det var en stor hjælp at græskanter var skåret inden.

4. Masterplan for vedligeholdelse af vej
Det er ikke nødvendig i år at lave andet end udbedring af revner. Der laves en general vurdering inden
næste Generalforsamling.

5. Løbende sager med underleverandører
Schultz:
-

Der er aftale om beskæring af hegn og rabatter mod Bygmarken, boldbanerne m.v. én gang årligt.
Det skal udvides til at rabatter beskæres to gange. Bør ske nu og rabatter igen til efteråret
Fejning af vej: Det bør være i april og til efteråret. Det er endnu ikke sket. De anmodes om snarest
at gøre det.
Snerydning: Grundejerforeningerne for Bygmarken og Degnevænget har henvendt sig til os vedr.
fællesaftale om snerydning, men vi har lige indgået en ny 3-årig aftale med Schultz. Jens Erik tager

et møde med dem til efteråret for evt. at diskutere om de kan komme med i vores aftale. Hvis der
indgås en fælles aftale er det vigtigt, at der faktureres direkte til de enkelte grundejerforeninger.

Mads Havemand:
-

Anmodes om at myrebekæmpelse NU
Undersøge hvad det koster at holde cotoneaster bedet ved KV22.
Bede om at rense for ukrudt i det cotoneaster bed mod Lavendelvej som er en del af fællesområdet
Bede om at brænde ukrudt i fortovet
Spørge om pris for opretning af fortov, hvor fliser har sat sig meget

Slamsugning:
- Når der i år renses brønde skal alle de brønde i de grønne områder, der kan nås fra vejen medtages.
6. Økonomi status
Klaus udleverede en oversigt. Foreningen har en sund økonomi.
7 mangler at betale kontingent. Klaus udsender rykker.
7. Evt.
Bestyrelsen drøftede nedlæggelse af legepladsen.
Bestyrelsen skal venligst henlede opmærksomheden på følgende:
-

Der anmodes om at folk har hunde i snor når de går tur
Der anmodes ligeledes om, at man ikke smider hundeposer eller andet affald i området
Brug venligst de fælles containere rigtig. Husk at sortere og smid kun det i, som er foreskrevet,
f.eks. må der ikke komme pap i papir containerne og plastic er kun til hård plastic
Husk at fjerne hækaffald, når der klippes hæk

Næste møde er mandag d. 20. august kl. 19.00

