Referat af bestyrelsesmøde 520
Tirsdag den 3. april 2018 i Løven 5 kl. 19.30.
Deltagere:

Lars (LH), Ann-Sofie (AL) Karin (KJ), Jan (JL) og Aase (AN).

1. Bemærkninger / tilføjelse til dagsorden:
Formanden bød vores nye bestyrelsesmedlem Ann-Sofie Landtved velkommen i bestyrelsen.
Bestyrelsen konstituerede sig med Jan Loop som næstformand. Aase Nissen fortsætter som sekretær.
Bestyrelsen fordelte de forskellige arbejdsopgaver mellem sig. På hjemmesiden fremgår det, hvem man
skal kontakte, hvis man f.eks. har brug for en ny pære til lampen ved indgangspartiet, en
parkeringstilladelse eller f.eks. låne værktøj / stole eller andet fra skuret.
2. Bemærkninger / rettelser til sidste ref.
3. Siden sidst:
Der er endnu intet sket vedr. ulovligt opført halvtag i forlængelse af opført ekstra skur. Ejeren kontaktes
igen. Sagen anmeldes – om nødvendigt - til kommunen.
a.

Post & forespørgsler: Rudi Westergaard har meddelt, at han ønsker at være medlem af
medieudvalget.

b.

Meddelelser fra formanden (LH): - gennemgås under de enkelte punkter.

c. Meddelelser fra kassereren (KJ):
i) Regnskabet blev gennemgået. Det følger budgettet. Der er stadig 1 restance, som vil blive
sendt til inkasso en af de nærmeste dage, hvis der ikke indbetales.
ii) Huse til salg / solgt: St.37 er solgt.
4. Områdepleje
a. Grønne områder (LH-KJ): Der er p.t. ingen opgaver i gang.
b. Sne og glatførebekæmpelse (KJ-LH): Foregår som aftalt på kontrakt.
c. EL- arbejde (LH): Der er rekvireret udskiftning af defekt lampe ved indgangsparti til hus i Vædderen
samt udskiftning af pære i en parklampe Løven.
d. Bedre belysning i området (LH-KJ-AL): Der vil blive gået endnu en runde for at vurdere, om der er
brug for opsætning af endnu flere lamper.
e. Regnvandskloakker, brønde: Søren fra Trim har set på opgaven sammen med en samarbejdspartner, og de vil i nærmeste fremtid få spulet regnvandskloakkerne igennem.
f.

Fliseprojekt (LH-KJ-AN): Der bliver afholdt møde med Brian og Joacim fra OBH samt med
entreprenør Jens Ravnholt fredag d. 6.4., hvor man dels vil underskrive kontrakt og dels gå rundt i
området og opmærke træer / buske, som skal fjernes.

5. Fra udvalg
a. Medieudvalget (JL): Flere medlemmer ønskes. Hvis du har interesse, kontakt venligst formanden
lars@hampelandgrf.dk
b. Aktivitetsudvalget ((AL): Intet nyt planlagt.
c. Webmaster (LH): Der opfordres stadig til, at grundejerne tilmelder sig nyhedsbrevet.
d. Legepladsudvalg (LH): LH er indkaldt til møde sidst på ugen.

6. Undersøgelse af mulighed for videoovervågning (JL): JL har fremskaffet priser og talt med
myndigheder. Det koster p.t. fra 30.000 kr. til op mod 100.000 kr., alt afhængigt af, hvilken model der
ønskes, men der kommer hele tiden nyt udstyr på markedet. Der er endvidere ret strenge regler for
opsætning af videoudstyr. Bestyrelsen vil på nuværende tidspunkt ikke arbejde videre med sagen, og
opgaven afsluttes.
7. Status udhusbyggeri (JL): Arbejdet med at udfærdige nye tegninger er ved at være afsluttet. Der
udfærdiges snarest nye retningslinjer.
8. Revision af beboerhåndbogen mv. (LH-PLH): De sidste links bringes til at virke. Beboerhåndbogen vil
snarest blive opdateret på hjemmesiden.
9. Evt. AL undersøger priser på skiltet ”Her må du gerne smide din hundepose” til skraldespande.

Datoer for kommende bestyrelsesmøder:

5.4.2018.
Aase Nissen

7. maj,
11. juni,
6. august
3. september

