Grundejerforeningen Lavendelvej/Kamillevej
Bestyrelsesmøde d. 18. august 2020 kl. 19.00 hos Klaus Hjorth-Enemark
Deltagere:
Jens Erik Andersen
Klaus Hjort-Enemark
Ina Lie Schorpen
Sten Buus
Jørgen Fink (ref.)

1. Referat fra sidste bestyrelsesmøde
Godkendt
2. Arbejdsaften 2020 – 9. september
Ina sørger for plastikposer samt øl og vand. Det er vigtigt, at plastikposerne er kraftige.

3. Masterplan for vedligeholdelse af vej
Som allerede aftalt på sidste møde, er det vigtigt, at asfaltfirmaet gøres opmærksom, at når der
revneforsegles skal det være med ”lige striber” og ikke ”slangeformede” som det er sket de sidste par år.

4. Løbende sager med underleverandører
Schultz:
Der var enighed om, at det er for tidligt at rabatterne og hegnet er beskåret. Det skal være i september,
som vi også tidligere har aftalt. Det skal præciseres overfor dem.
Tommy Madsen:
Myrebekæmpelsen har været mangelfuld.
Der var enighed om at revurdere, om Tommy Madsen også skal have opgaverne næste år eller om vi skal
bruge Mads Havemand igen eller en tredje.
Legeplads:
Tommy er endnu ikke kommet med tilbud på beplantning. Der var enighed om at indhente tilbud fra en
anlægsgartner.
Liste over løbende sager:

Intet at bemærke
5. Økonomi status
Alle har nu betalt kontingent

6. 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). Jens Erik
skal til møde med kommunen om dette.
Mange beboere har oplevet, at der blev banket kraftig på døre og/eller vinduer om aftenen. Vi følger dette
tæt for at vurdere, hvad vi evt. skal gøre.
Der er for mange, der kører med for høj hastighed på Lavendelvej. Hvis dette fortsætter vil vi overveje at
foreslå, at der opsættes hastighedsdæmpende foranstaltninger (bumps).
Vi har modtaget skrivelse fra ejerne af marken, der støder op mod Lavendelvej. De beder om, at beboerne
ikke smider haveaffald, jord m.v. ind på deres mark. ALLE skal bruge genbrugsstationer og ikke bruge
naboerne til deres affald.
Næste møde er tirsdag d. 3. november kl. 19.00.

