
  

 

 

Referat af bestyrelsesmøde 516 

 

Tirsdag den 5. december 2017 i Løven 5 kl. 20. (Mødet var rykket en dag). 

Deltagere:  Lars (LH), Karin (KJ), Pia (PLH), Jan (JL), Gitte (GB- suppleant) og Aase (AN). 

Afbud: Allan (AP- suppleant) havde meldt afbud.  

  

1. Bemærkninger / tilføjelse til dagsorden:  

 

2. Bemærkninger / rettelser til sidste ref.  

 

3. Siden sidst:  

Skilte med ”hunde skal føres i snor”: Opsætning af flere skilte afventer de rette beslag.  

Der er indimellem trængsel på vore parkeringspladser, og på enkelte pladser kan det være svært at 

finde plads til sin bil, hvis man kommer hjem sidst på dagen. Det henstilles derfor til alle at parkere 

hensynsfuldt. 

      

a.     Post & forespørgsler: Der er modtaget 2 forespørgsler vedr. fliseprojektet, som der er indkaldt til  
        ekstraordinær generalforsamling om d.12.12. med det formål, at få mandat til at komme i gang.  
        Forespørgslerne gav anledning til, at der er rundsendt en orientering til alle, der modtager  
        ”snemail”.                   

b. Meddelelser fra formanden (LH): Vedr. refusion pga. manglende TV- Internetforbindelse 9.-10.  

        September: der er endnu ikke modtaget svar. 

c. Meddelelser fra kassereren (KJ):  

i) Regnskabet blev gennemgået. Det følger budgettet. Der er stadig 2 restancer. 

ii) Huse til salg:  Væ. 37. 

iii) Huse solgt: Lø. 9.  

            

4. Områdepleje 

a.    Grønne områder (LH-KJ): Arbejdet er afsluttet for i år. 

b.    Sne og glatførebekæmpelse (KJ-LH): Vi har kontrakt vedrørende rydning på P-pladser og udvalgte 
stier i lighed med de foregående år.  

c.    EL- arbejde (LH): Ingen bemærkninger. 

d.    Bedre belysning i området (PLH-LH-KJ): Det overvejes at opsætte ekstra Copenhagenlamper på 
siden af nogle skure, så der kan komme bedre lys. Det drejer sig om skure, som ligger f.eks. som 
Lø.3 og 4, hvor der er opsat ekstra Copenhagenlamper.  

e.    Regnvandssystem, brønde: Oprensning af regnvandsbrønde er bestilt. 

f.    Opstart af undersøgelser i forbindelse med kommende fliseprojekt (LH-KJ-AN): 
       Der afventes resultat af den indkaldte ekstraordinære generalforsamling d. 12.12. 17. 
 

5. Fra udvalg 

a. Medieudvalget (JL): Intet nyt.  

b. Aktivitetsudvalget (GB): Der er p.t. ikke planer om nye arrangementer.  

c. Webmaster (LH): Den nye hjemmeside er nu i luften.  

d. Legepladsudvalg (LH): Intet nyt. 

 

6. Undersøgelse af mulighed for videoovervågning (JL):  Der fremskaffes priser. 

 



  

 

 

7. Status udhusbyggeri (JL): Der arbejdes på at få fremstillet nye tegninger, som kan lægges på 

hjemmesiden. Endnu 2 grundejere er interesserede i at bygge skure ved indgangspartiet. 

 

8. Revision af beboerhåndbogen mv. (LH-PLH): Den reviderede beboerhåndbog er lige på trapperne.  

 

9. Evt.  

Stopklodser på ”jordvejen” ved siden af regnvandsbassinet mod Ny Toftegårdsvej står ikke, så de 

spærrer for indkørsel. JL kontakter kommunen. 

 

 

 

Ekstraordinær generalforsamling er indkaldt til  

Tirsdag d. 12. december kl. 19.30 i sognecenteret. 

 

 

             

       Der er aftalt følgende møder i 1. kvartal 2018: 

   

   

  Mandag d. 8. januar 

  Mandag d. 5. februar 

  Mandag d. 5. marts 

 

 

 

 

8.12.2017, 

Aase Nissen 

 


