Grundejerforeningen Lavendelvej/Kamillevej
Referat fra møde i bestyrelsen d. 24. august 2022 kl. 19.00 (KV29)
Deltagere:
-

Jens Erik Andersen
Dan Hansen
Klaus Hjorth-Enemark
Ulrich Poulsen
Dan Trampedach (referent)

Dagsorden:
1. Referat fra sidste bestyrelsesmøde d 14 juni – godkendelse
2. Beboerhenvendelser
- Banken på dør
- Råger
- Trafik
3. Overdragelse af kloak - status
4. Legeplads – frøbed
- Forslag:
Lørdag d 3 sep, fælles arbejde, rengøres legeplads for ukrudt og et tyndt lag jord køres på, dernæst tilsås
med frøblanding. JE bestiller en bigbag jord og frøblanding.

5. Løbende sager med underleverandører
- Nygaard
- Nørup Maxø
Tilbud nr 33 - Etablering af stolper m/kæder for fastholdelse af containere
Tilbud nr 35 - Afvanding af indkørsel på Lavendelvej 38
- Liste over løbende sager
6. Økonomi status
7. Arbejdsaften efterår
- hvem gør hvad?
8. Næste møde
9. Orientering fra lokalråd
10. Evt.

1. Referat fra sidste bestyrelsesmøde d 14 juni – godkendelse
Referatet er godkendt.
2. Beboerhenvendelser
Banken på dør
En beboer har haft en ubehagelig oplevelse med banken på dør om natten.
Det er på baggrund af en enkelt hændelse ikke muligt i regi af grundejerforeningen at foretage sig
yderligere. I tilfælde af utryghed må man kontakte politiet.
Overholdelse af 30 km/t fartbegrænsning
Skilt med ”30 km/t” er flyttet længere ind på LV (efter første lomme) for at blive mere synligt.
Inden der gøres mere i forbindelse med at reducere farten på LV afventes evt. ønsker om
yderligere tiltag på næste generalforsamling.
Støj fra Rågekoloni i Kobbelskoven
Der har været ”klager” over ekstrem støj fra Råger i forårsmånederne. Det forsøges fortsat at få
kommunen (ved ”Vej og Park”) til at øge indsatsen mod rågerne.
3. Overdragelse af kloak – status
Blue Kolding skulle have et nært forestående møde, hvorefter der skulle komme en endelig
tilbagemelding og tilbud. Der følges op på dette.
4. Legeplads – frøbed
Forud for forestående fælles arbejdsaften i lommerne d. 7. september rengøres legeplads for
ukrudt. På fælles arbejdsaften køres et tyndt lag jord på, og der tilsås med frøblanding.
Hertil bestilles en bigbag jord samt frøblanding med det samme.
5. Løbende sager med underleverandører
Nygaard
o Ingen nuværende sager
Nørup Maxø
o Fastgørelse af skraldespande (KV)
Arbejdet med at fastgøre skraldespande er udført.

o Afledning af vand fra sti ml. LV36-38
Forsøg med afvanding ved indkørsel til LV38 udskydes (tilbud 35), og det afprøves i
stedet at fjerne øverste ”løse” lag sand på stien og derved få en hårdere og mere
vandfast overflade frem.
o Liste over løbende sager
– Revneforsegling finder sted i efteråret
– Slamsugning bestilles
– Yderligere myrebehandling udsættes til foråret
6. Økonomi status
Der har i 2022 indtil videre ikke været udgifter ud over de kendte, tilbagevendende udgifter. Der
er derfor ikke yderligere til dette punkt.
7. Arbejdsaften efterår
Arbejdsaften er onsdag den 7. september kl. 18:30. Ved dårligt vejr rykkes til torsdag den 15.
september.
Sække og drikkevarer indkøbes og fordeles i lommerne og ved legeplads/frøbed.
8. Næste møde
Næste møde er onsdag d. 9. november kl. 19:30 (KV29).
9. Orientering fra Lokalråd
10. Evt.
Ingen yderligere punkter.

