Grundejerforeningen Lavendelvej/Kamillevej
Bestyrelsesmøde d. 19. august 2019 kl. 20.00 hos Jens Erik Andersen
Deltagere:
Jens Erik Andersen
Klaus Hjort-Enemark
Jan Gamborg Enevoldsen
Jørgen Fink (ref.)
Afbud:
Ina Lie Schorpen

1. Rundtur på LV-KV
Under rundtur på området blev følgende konstateret:
-

Nogle stier med græs bliver ikke klippet. Det skal overfor Schultz præciseres at alle stier med græs
skal klippes
Græsset ned mod området, hvor der tidligere var en lille lund skal også klippes, når Schultz
klipper/knuser rabatter og hegn
For enden af Kamillevej, hvor der tidligere var rododendron skal gøres pænt (af Mads Havemand)
således at det i fremtiden kan klippes af Schultz, hver gang græsset klippes
Sandkassen skal fjernes og der skal sås græs i hht. Generalforsamlingens beslutning (Mads
Havemand)
Alle opfordres til at fjerne hækaffald på fællesområdets arealer, hver gang de klipper hæk.
Selvtægt i hegn mod vest (se pkt. 6)

2. Referat fra sidste bestyrelsesmøde
Godkendt
3. Udskiftning i bestyrelse
Da Jan Gamborg Enevoldsen har sat sit hus til salg og snart forventer at flytte, vil vi nu informere 1.
suppleanten Steen Buus fra Lavendelvej 24 om, at han snarest bedes indtræde i bestyrelsen.

4. Arbejdsaften 2019 – 10. september
Ina sørger for affaldssække samt øl & vand.

Jens Erik fremlagde en oversigt over arbejdsopgaver som blev gennemgået og justeret. Jens Erik sender
denne ud snarest til alle beboere. Det blev aftalt, at der ca. 14 dage efter arbejdsaftenen brændes for
ukrudt, da det vil have større effekt at brænde ca. 14 dage efter at det meste ukrudt forventes at være
fjernet på arbejdsaftenen.

5. Masterplan for vedligeholdelse af vej
Der skal foretages revneforseglning i efteråret.

6. Selvtægt på hegn mod vest
Hegnet mod vest ud for lommen LV 58-70 er skåret ned og grenene er smidt ind på naboens areal. Det skal
kraftig henstilles, at der ikke udøves selvtægt på de levende hegn. Disse må kun beskæres med bestyrelsens
samtykke.

7. Løbende sager med underleverandører
Schultz:
Det blev besluttet, at fejning af vej i efteråret udelades, evt fejning efter vinteren tages der stilling
til senere.
-

Se i øvrigt pkt 1

Mads Havemand:
-

Han skal skære kanter før arbejdsaftenen og brænde ca. 14 dage efter.
Se i øvrigt pkt 1

Liste over løbende sager:
-

Slamsugning skal foretages i efteråret

8. Økonomi status
Vi har skiftet til Fynske Bank.
Fuldmagtsforhold til konti blev drøftet.
Alle har betalt kontingent og regnskab følger budgettet.

9. Evt.
Næste møde fastlægges senere (medio/ultimo november).

