Grundejerforeningen Lavendelvej/Kamillevej
Bestyrelsesmøde d. 02 juni 2020 kl. 19.00 hos Klaus Hjorth-Enemark
Deltagere:
Jens Erik Andersen
Klaus Hjort-Enemark
Ina Lie Schorpen
Sten Buus
Jørgen Fink (ref.)

1. Rundtur på LV-KV
Ved gennemgang blev følgende konstateret:
-

-

Græsslåning:
o Der skal klippes længere ind mod hegnet (specielt mod Bygmarken)
o Alle små stier fra lommerne skal slås. Der skal ikke længere fjernes ukrudt fra disse
o Græs omkring træer og skilte skal klippes hver gang der klippes græs
o Ovenstående påtales overfor Schultz
Affald smidt i hegnet ud for lommen Lavendelvej 46-56. Dette er ikke acceptabelt
Træ ved KV: Beboerne ønsker dette udskiftet. Aftalt at de må fjerne træet (inkl. rod) således, at vi
kan plante nyt træ.
Træ ved KV 11 er gået ud, nyt træ plantes

2. Referat fra sidste bestyrelsesmøde
Godkendt
3. Generalforsamling – opfølgning
Der var tilfredshed med forløbet af generalforsamlingen herunder fremmødet.
4. Konstituering af bestyrelse
Der var genvalg til alle således:
Formand: Jens Erik Andersen
Kasserer: Klaus Hjorth-Enemark
Sekretær: Jørgen Fink

5. Arbejdsaften 2020 – 6. maj - opfølgning
Der var general tilfredshed med fremmødet. Der var dog følgende bemærkninger:
-

Plastsække skal være i en kraftigere kvalitet
Der var for lidt drikkevarer (stort fremmøde)
Når der skæres skal det ske helt op ad kantstenen og ikke ½-1 cm fra som det var nogle steder. Det
hjælper ikke så meget hvis det er helt op ad kantstenen

6. Arbejdsaften 2020 – 9. september
Næste arbejdsaften er foreslået til d. 9. sept.

7. Masterplan for vedligeholdelse af vej
Det vurderes, at der ikke er behov for ny belægning i 2020 eller 2021. Det afhænger dog også af den
kommende vinter og skal hele tiden vurderes.
Der er modtaget tilbud på ny belægning på den midterste del af stamvejen hvor der er størst behov for
renovering. Dette er med en ny type, hvor der ikke kommer nyt slidlag men OB med bitumen styrelf og 5/8
mm mørke skærver. Bestyrelsen er usikker på om dette er en god løsning. Enighed om, at det under alle
omstændigheder er en generalforsamlingsbeslutning. Der var flere der foreslog, at hele stamvejen får nyt
asfalt på en gang. Dette skal også løbende vurderes.
Der var enighed om, at når der revneforsegles skal det være med ”lige striber” og ikke ”slangeformede”
som det er sket de sidste par år.

8. Løbende sager med underleverandører
Schultz:
Se punkt 1 vedr. kommentarer ved gennemgang
Tommy Madsen
-

Der er etableret dræn fra brønd ud for gennemgang til boldbanen og ned til søen
Der er skåret kanter og fjernet ukrudt/græs på stien mod boldbanen
Jens Erik har lavet et forslag til beplantningsplan på den gamle legeplads. Tommy giver et tilbud på
dette og kommer med evt. forslag til ændringer

9. Økonomi status
10 mangler at betale kontingent. Der er nu sendt rykkere ud pålagt gebyr

10. Evt.

Der er kommet en forespørgsel fra kommunen om vores grundejerforening er interesseret i at medvirke til
etablering af samlingssted/madpakkehus, hvor det gamle gule hus i dag ligger (ved jernbanen).
Da der ofte er problemer med at få information om nye tilflyttere skal vi anmode alle beboerne om at
informere bestyrelsen, når der flytter og hvis muligt meddele navn og kontaktinformationer om de nye
beboere.
Næste møde er 18. august kl. 19.00.

