Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 10.08.15 kl. 19.00 hos Flemming

Deltagere: Morten Støvring (MS), Jesper Vesterlund (JV), Flemming Jacobsen (FLJ)
Afbud ; Birgit Burgaard(BBU), Cecilie Sørensen (CS)
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3. Status over opgaver
3. Planlægning af arbejdsaften d. 25. august
4. Henvendelse fra grundejere
5. Bordet rundt
6. Evt. – herunder næste møde
0. Rundgang i området
Som følge af vi ikke har fået igangsat /afsluttet ventende opgaver
som kræver besigtigelse, tog vi kun en besigtigelse af problemstykket med beplantning på Kamillevej (12).
1. Økonomi:
Ud fra kassererens fremsendte oversigt, har der ikke
været uforudsete udgifter, så vi følger budgettet som det er fastlagt.
2. Status på opgaver
Vi har fået tilbud ind på renovering af stier, idet vi vælger også at tage fat på det styksom fører forbi legepladsen til Bygmarken, som sammen med stykket ved Spejderhytten før Kobbelskoven skal renoveres med stabilgrus. Ca. 11.800 kr. for dette.
Ligeledes hegnplejen/kratrydning i nordlige hegn er på udførelseslisten. I foråret
var det for vådt, så vi vil rykke Schulz for en tidsplan for dette samt vejrenovering,
(FLJ).
Vi har også fået pris hjem på en ny fugleredegynge til legepladsen, da den gamle
er i dårlig stand. Det bliver lidt mere en budgettet for legepladsen idet den koster
8000 kr. (Budg. 6000) Bestyrelsen får den hængt op når den kommer. (JV)
Et udgået vejtræ af de nye bliver erstattet af et andet i efteråret.
3. Planlægning af arbejdsaften d. 25. august.
Det bliver nogenlunde som tidligere aftener, hvor der ryddes op af evt. affald,
fejes i lommerne/vejene. Skæres kanter efter behov og fjernes ukrudt i vejkanter
og bede. Legepladsen ryddes for ukrudt og kanttrimmes. Der leveres igen affaldssække og vand/øl ud til lommerne/vejafsnit (FLJ). Indbydelse med nærmere
bliver sendt ud.

4. Henvendelse fra grundejere
Der har været henvendelse omkring parkeringsproblemer (tidl. udsendt)
Yderlig en henv. fra beboer vedr. manglende vedligeholdelse af fællesbedet
op til KV12. BBU har flere gange måtte rykke MadsHavemand om at sætte folk på
opgaven. Vi lader det indgå i arbejdsaftenen og giver det en chance for at komme
på fode, bl.a. ved gødskning også.
5. Bordet rundt
JV har set en regnvandsbrønd der som følge af skybrudsregn har fået spulet sand
væk omkring sig, så overfladen er sunket 30 cm på 1 m 2. Skadens omfang skal undersøges. Til start er kommunen ”tippet” af MS, og hvis de afviser en udbedring, så
må vi sætte en kloakmester på opgaven.
6. Evt. Næste mødedato reserveret 24. sept. kl. 19:30 hos JV, LV94.
12.08.15/FLJ

