Grundejerforeningen Lavendelvej/Kamillevej
Bestyrelsesmøde d. 18. August 2021 kl. 19.00 – LV 82
Deltagere:
Jens Erik Andersen
Klaus Hjort-Enemark
Steen Buus
Dan Hansen
Ina Lie Schorpen (referent)
1.

Referat fra sidste bestyrelsesmøde
Godkendt

2.

Opfølgning på Generalforsamling 2021
Der var desværre ikke det helt store fremmøde til generalforsamlingen 2021, der pga.
Coronasituationen måtte udskydes til juni måned.
Det af bestyrelsen fremlagte nødbudget blev godkendt.
Bestyrelsen diskuterede igen emnet biodiversitet i form at et par bede/områder med vilde
blomster. Der var enighed om at undersøge pris samt evt. mulighed for økonomisk støtte fra
kommune, EU eller lign.

3.

Konstituering af bestyrelse
Bestyrelsen konstituerede sig som følger:
Formand:

Jens Erik Andersen

Næstformand: Dan

4.

Kasserer:

Klaus Hjort-Enemark

Sekretær:

Ina Lie Schorpen

Masterplan Vej
Skaden i asfalten på Kamillevej, som i første omgang ikke var blevet repareret i tilstrækkeligt
omfang, er nu udbedret af Schultz i samarbejde med entreprenør. Det viste sig at være et
kloakproblem.
Masterplanen opdateres ved udgangen af 2021.

5

Løbende sager med underleverandører
• Schultz: Der er udtrykt utilfredshed med græsklipningen i år. Græsset er slået færre
gange end forventet/aftalt.
• Der indhentes nyt tilbud på græsslåning hos Schultz og andre leverandører.
• Nørup Maxø: Har klippet contoneaster.
• Legeplads: Beplantning med diverse siv- og græsarter er for så vidt aftalt. Udførelsen
afventer, at økonomien tillader dette.

•
•

6.

Det er nødvendigt at kloakken renses i år. Bestyrelsen indhenter tilbud hos Marius
Pedersen og evt. anden underleverandør. Det drejer sig om rensning af ialt 70 brønde.
Revneforseglinger: NCC kontaktes og inviteres til besigtigelse af asfaltens tilstand.

Økonomi status
1 grundejer er fortsat i restance med indbetaling af kontingent til trods for gentagne
rykkere. Sendes til inkasso i tilfælde af manglende indbetaling.
Kassereren har udarbejdet en budgetopfølgning, der giver et bedre overblik over foreningens
økonomi.

7.

Hus på Apotekerengen
Kommunen har sendt landzonetilladelsen i høring med frist til september. . Planen er som
tidligere nævnt at lave et madpakkehus.
Grundejerforeningen LV/KV ønsker ikke at påtage sig forpligtelser i relation til huset.

8.

Evt.
Dato for arbejdsaften er fastsat til onsdag 8.9.21.
Næste bestyrelsesmøde finder sted onsdag 17.11 kl. 19.00 på Kamillevej 29.

