
  

 

 

Referat af bestyrelsesmøde 518 

 

Mandag den 5. februar 2018 i Løven 5 kl. 19.30.  

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

Afbud: Pia og Allan (suppleant)  

  

1. Bemærkninger / tilføjelse til dagsorden: Webmaster Kenneth Westergaard deltog i begyndelsen af 

mødet. 

 

2. Bemærkninger / rettelser til sidste ref.  

 

3. Siden sidst:  

Skilte med ”hunde skal føres i snor”: Det ekstra skilt er endnu ikke opsat.   

a.     Post & forespørgsler: Der er modtaget partshøring fra kommunen vedr. det ulovligt opførte hegn.  

b. Meddelelser fra formanden (LH): Forslag om indkøb af harddisk til fælles sikkerhedskopiering, og  

              forslag om indkøb af et stk. laserprinter. Det blev aftalt at indkøbe harddisk til sikkerhedskopiering,  

              og der undersøges priser på laserprinter.  

c. Meddelelser fra kassereren (KJ):  

i) Budget for 2018 blev forelagt og godkendt til fremlæggelse på generalforsamlingen. Regnskabet 

     blev gennemgået. 

ii) Huse til salg: St.11.  

            

4. Områdepleje 

a.    Grønne områder (LH-KJ): Der er foretaget 2 arbejder iflg. kontrakt: styning af platantræerne på  

       Skytten og Vædderens p-pladser samt beskæring af de røde korneller.   

b.    Sne og glatførebekæmpelse (KJ-LH): Foregår som aftalt på kontrakt. 

c.    EL- arbejde (LH): Ingen arbejder i ordre. 

d.    Bedre belysning i området (LH-KJ): Der vil – stadig - blive gået endnu en runde for at vurdere, om 
der er brug for opsætning af endnu flere lamper.  

e.    Regnvandskloakker, brønde: Der afventes – stadig - en form for sammenfatning fra Trim samt et 
forslag til / tilbud på det videre arbejde med oprensning af regnvandsbrønde – rørføringer. 

f.    Fliseprojekt (LH-KJ-AN): Der inviteres til orienteringsmøde om fliseprojektet torsdag d.1. marts kl.  
       19.30 i salen under biblioteket. Der omdeles sedler samtidigt med indkaldelsen til den kommende  
       generalforsamling. Der blev afholdt møde med vores kontaktperson fra det rådgivende ingeniørfirma  
       OBH torsdag d.1. februar, og om fredagen d.2.2. gik 2 personer rundt og registrerede stierne og  
       forholdene omkring disse.        
 

5. Fra udvalg 

a. Medieudvalget (JL): Det er blevet oplyst, at hvis en grundejer i Hampeland har frameldt grundpakken 

og senere igen vil tilmelde adressen, koster det pt. 599 kr. at blive oprettet igen. 

b. Aktivitetsudvalget (GB): Der er tøndeslagning søndag d. 11. februar på Løvens P-plads. 

Tilmeldingssedler har været omdelt.  

c. Webmaster (LH): Bestyrelsen og webmaster fik aftalt nogle rettelser / ændringer til hjemmesiden. 

Fremover vil ref. fra bestyrelsesmødet som hovedregel være at finde på hjemmesiden 1 uge efter 

afholdelse af mødet og i samme forbindelse vil evt. andre ting blive ajourført. Kun hvis der er akutte 

ting, vil hjemmesiden blive ajourført i den mellemliggende periode. Systemet med automatisk besked 

ved opdateringer har været ude af kraft den sidste måneds tid. Der arbejdes på at få et nyt og bedre 

system.  



  

 

 

d. Legepladsudvalg (LH): Intet nyt. 

 

6. Undersøgelse af mulighed for videoovervågning (JL):  Der er fremskaffet beskrivelser og priser fra 2 

firmaer. Det er forholdsvis dyrt. 

 

7. Status udhusbyggeri (JL): Der er ønsket tegninger til nyt skur fra grundejer i Vædderen. De nye 

tegninger fra LH blev kommenteret. Forretningsgang skal ajourføres. Der var flertal for, at der fortsat skal 

betales et depositum ved igangsættelse.   

 

8. Revision af beboerhåndbogen mv. (LH-PLH): Punktet blev ikke behandlet, da PLH var syg  

 

9. Generalforsamling: afholdes tirsdag d. 20. marts i sognecentret. 

 

10. Evt.               

 

Der er aftalt følgende møder i 1. kvartal 2018:  

    Mandag d. 5. marts 

 

7.2.2018. 

Aase Nissen 

 


