
  

 

 

Referat af bestyrelsesmøde 519  

 

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

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

Afbud: Allan (suppleant)  

  

1. Bemærkninger / tilføjelse til dagsorden:  

 

2. Bemærkninger / rettelser til sidste ref.  

 

3. Siden sidst:  

Skilte med ”hunde skal føres i snor”: Afventer generalforsamling, da der er fremsat forslag vedr. skiltning 

angående hunde.  

Der er fremsendt brev til grundejer om at fjerne et ulovligt opført halvtag i forlængelse af opført ekstra 

skur. Ejeren fik 1 måned til at fjerne overdækningen.   

a.    Post & forespørgsler: Der er modtaget 3 forslag fra grundejere til generalforsamlingen. Disse er lagt  
      eller lægges på hjemmesiden. 

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

c. Meddelelser fra kassereren (KJ):  

i) Regnskabet blev gennemgået. Der er 3 restancer, heraf 1 dødsbo. 

                   Der er indkøbt 2 stk. eksterne harddiske til sikkerhedskopiering. Der er endvidere købt en  

                   laserprinter til brug for kassereren til udskrivning af bl.a. elektroniske fakturaer til underskrift og  

                   regnskab.           

ii) Huse til salg / solgt: St.37 til salg, St.11 er solgt. .  

            

4. Områdepleje 

a.    Grønne områder (LH-KJ): Arbejdet med styning af platantræerne på Skyttens p-plads var afbrudt  

       undervejs, men er nu afsluttet.   

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 blive gået endnu en runde for at vurdere, om der er brug 
for opsætning af endnu flere lamper.  

e.    Regnvandskloakker, brønde: Søren fra Trim vil sammen med en samarbejdspartner inspicere 
området mht. at få spulet regnvandskloakkerne. Dette ønskes afsluttet inden vi - forhåbentligt – kan 
gå i gang med fliserenoveringen. 

f.    Fliseprojekt (LH-KJ-AN): Der blev afholdt orienteringsmøde om fliseprojektet torsdag d.1. marts kl.  
       19.30 i salen under biblioteket. Der ligger et notat om mødet på hjemmesiden samt et Power  
       Point show ”belægningsprojekt”, som blev vist og gennemgået af 2 medarbejdere, Joachim Dørr  
       Pedersen og Brian Rask Madsen, fra OBH. Undervejs blev der svaret på spørgsmål, og det hele  
       foregik i en god atmosfære. 
 

5. Fra udvalg 

a. Medieudvalget (JL): Kassereren oplyste, at 3 grundejere har afmeldt grundpakken pr. 31. marts.  

b. Aktivitetsudvalget (GB): Der blev afholdt et hyggeligt arrangement med tøndeslagning søndag d. 11. 

februar på Løvens P-plads.   

c. Webmaster (LH): Hjemmesiden kører nu med jævnlige opdateringer. Der vil som hovedregel kun 

blive rundsendt mail om opdatering 1 gang om måneden i forbindelse med referat fra 

bestyrelsesmødet. Så hvis du er nysgerrig, så gå ind og se, om der er kommet nyt. 



  

 

 

d. Legepladsudvalg (LH): Der er stillet forslag til generalforsamlingen d.20.3. om anlæg af en ny 

legeplads. 

 

6. Undersøgelse af mulighed for videoovervågning (JL):  Intet nyt.  

 

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): Den reviderede udgave blev godkendt, og 

beboerhåndbogen vil snarest blive opdateret på hjemmesiden.   

 

9. Generalforsamling: afholdes tirsdag d. 20. marts i sognecentret. – På gensyn. 
 

10. Evt.               

 

 

 

8..3.2018. 

Aase Nissen 


