Grundejerforeningen Lavendelvej/Kamillevej
Bestyrelsesmøde d. 1. juni 2021 kl. 19.00 – LV 82
Deltagere:
Jens Erik Andersen
Klaus Hjort-Enemark
Ina Lie Schorpen
Sten Buus
Jørgen Fink (ref.)

1. Orientering fra gartner om beplantning af legeplads m.v.
Gartner Peter Nørup Maxø præsenterede plan for at beplante området ved den gamle legeplads.
Følgende blev aftalt: På området med sand beplantes med diverse græsarter. Pris ca. 25.000 kr. I det
våde område nedenfor beplantes med siv. Pris ligeledes ca. 25.000 kr. Der fremsendes nyt tilbud
inden Generalforsamlingen. Arbejdet udføres, når budgettet tillader dette, forhåbentlig i 2022.
Ligeledes blev det diskuteret at lave nogle biodiversitetsområder i plænen. Dette kunne evt. være
runde bede, hvor græsset får lov at gro, og hvor der sås diverse frø i det inderste område. Dette
forelægges ligeledes generalforsamlingen som et diskussionsoplæg.
2. Referat fra sidste bestyrelsesmøde
Godkendt
3. Generalforsamling 2021
Det blev aftalt at afholde Generalforsamlingen på Lyshøj skole d. 22. juni. Der skal fremvises
coronapas, alternativt negativ test.
Der var enighed om at fremlægge et nyt budget for 2021 på generalforsamlingen, hvor der indsættes
20.000 kr. til renovering af stien ned mod skoven. Dette bliver i form af en slags armering, lignede det
der er brugt ved badebroen og ved indkørslen til Spar købmand. Armeringen fyldes med stabilgrus.
4. Masterplan Vej
Godkendt. Vil blive fremlagt på Generalforsamlingen.

5. Løbende sager med underleverandører
- Schultz: Der er stor utilfredshed med græsklipning. Kun klippet 2 gange i år. Enighed om at
fremsende brev til dem.

-

Nørup Maxø: Det skal vurderes om vejtræerne skal beskæres i år. Umiddelbart vurderes det
ikke at være nødvendigt.
Legeplads: Beplantning skal afvente Generalforsamlings beslutning og skal så udføres når
budgettet tillader dette
Liste over løbende sager: Der er en sænkning i vejen på Kamillevej. Det skal undersøges, om
der er sammenhæng med en tidligere udbedring af kloak

6. Økonomi status
Regnskab er underskrevet af bestyrelse og sendes ud til alle medlemmer.
Revideret budget for 2021 er udarbejdet til godkendelse på Generalforsamlingen.
10 grundejere mangler at betale kontingent.

7. Hus på Apotekerengen
Det er besluttet i Lokalrådet, at hytten etableres i regi af Lokalrådet. Der bliver ingen toilet faciliteter
i første omgang.

8. Evt.
Næste møde fastlægges efter Generalforsamlingen.

