Grundejerforeningen Lavendelvej/Kamillevej
Bestyrelsesmøde d. 30. November 2021 kl. 19.00 – LV 82
(Det oprindelige bestyrelsesmøde 17. 11 udsat til 30.11.21
Deltagere:
Jens Erik Andersen
Klaus Hjort-Enemark
Steen Buus (AFBUD)
Dan Hansen
Ina Lie Schorpen (referent)
1.

Referat fra sidste bestyrelsesmøde
Godkendt

1a.

Revneforsegling
NCC har kigget på asfalten på LV/KV og vurderet, at det ikke nødvendigt at gøre noget nu.
Det blev derfor besluttet at vente til forår/sommer og så tage en ny vurdering.

1b

Kloaksystemet
Jens Erik har haft kontakt til formanden for Grundejerforeningen for Degnevænget. Kolding
Kommune har efter anmodning overtaget ansvaret for kloaksystemet der. Bestyrelsen
besluttede at indhente tilbud hos Blue Kolding ang. overtagelse af kloaksystemet på LV/KV.
I givet fald vil dette skulle med som punkt på næste Generalforsamling.

1c

Samarbejdsaftalen med Schultz.
Der sendes brev med opsigelse af aftalen med Schultz.

2.

Beboerhenvendelser
Bestyrelsen har modtaget henvendelse fra beboer ang. saltning. OK Nygaard har saltet 2 x
allerede. Ifølge beboer ikke nødvendigt og spild af penge. Bestyrelsen tjekker op på aftalen
ang. snerydning og saltning.
En beboer på KV har udtrykt ønske om at få klippet et stykke af toppen på et vejtræ der er
placeret på Lavendelvej ud for deres køkkenvinduer. Der vil blive foretaget beskæring
senere i samarbejde med gartneren, så træerne fremstår ens. Formanden giver beboeren
besked.

3.

Masterplan
Asfaltarbejde udskydes indtil det er nødvendigt.

4.

Generalforsamling
Forslag til Generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 1.2.2022.
Kassereren (Klaus Hjort-Enemark) Steen Duus og Ina Schorpen er på valg.
Der skal desuden findes 2 nye suppleanter.

5.

Løbende sager med underleverandører
Aftalen med Schultz opsiges som allerede nævnt. Der tages kontakt til OK Nygaard ang.
saltning.
Gartner Nørup Maxø har udbedret det nederste stykke af stien ned mod skoven.
Der er en del ujævnheder, så stykket skal vibreres når vinteren er slut, så faldulykker undgås.
Legeplads: Afventer indtil videre.

6.

Økonomi status
Vi følger budgettet.

7.

Hus på Apotekerengen
Er nu indviet – i 2 omgange med deltagelse af børnehavebørn og skolebørn.
Huset ser fint ud. Der mangler installation af grill. Stien skal ændres så man f.eks. kan gå der
med en barnevogn.

8.

EVT.
Midtpunkt for livet
Er et nyt projekt der skal skabe flere fællesskaber i lokalområdet. Der er afsat 25.000 kr. til
et arrangement for ældre, der er ensomme pga. Coronasituationen. Første møde blev holdt
på hotel Koldingfjord.
Lokalrådet for Nr. Bjert/Strandhus og Drejens deltager.
Omfartsvejen
Har været i høring. Høringsfasen er nu slut. Lokalrådet har fremsat bemærkninger hertil, bla.
om der skal tages hensyn til cyklister i krydset ved Sletteskovvej. Sletteskovvej udvides med
fortov.

NÆSTE BESTYRELSESMØDE ER AFTALT TIL TIRSDAG 8.2.2022

