
  

 

 

Referat af bestyrelsesmøde 537 

Mandag den 14. oktober 2019 i Løven 5 kl. 19.30.  

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

Fraværende:   

 

1. Bemærkninger / tilføjelse til dagsorden:  

 

2. Bemærkninger / rettelser til sidste ref. 

   

3. Siden sidst:   

 

Post & forespørgsler: 

Der har været forespørgsel om plantning af 3 træer på Løvens p-plads, da der er et nyt lille træ på 

Vædderens p-plads. Træet på Vædderens p-plads må være selvsået; i hvert fald har foreningen ikke 

fået plantet noget træ. De manglende træer på Løvens p-plads skyldes delvis fældning, da rødderne 

ødelagde asfalten. Der ligger en opgave i ”10-årsplanen” vedrørende renovering af de 4 p-pladser, og 

der vil først blive plantet nyt, når p-pladserne på et tidspunkt skal renoveres.  
                        

a.    Meddelelser fra formanden (LH): står under de enkelte punkter. 
 

b. Meddelelser fra kassereren (KJ):   

i) Kassereren gennemgik det omdelte regnskab. Regnskabet følger i store træk budgettet.         

ii) Regnskab og status for byggelån blev gennemgået. Vi har pr. d.d. trukket ca. 5,1 mill. kr. 

     på byggelånet.  

iii) Solgt: Sk. 43 og Væ. 30 er solgt pr. 1.10.  

     Til salg: Sk. 22, St. 6, Lø. 31 og 42. 

                 

4. Områdepleje 

a.    Grønne områder (LH-AL):  

       Vedr. ukrudtsbekæmpelse: STV har været ude i alt 4 gange vedr. ukrudtssprøjtning. Nu sker der  

       ikke mere i år. 

Vedr. afskærmningsbrædder: Der gås en runde for at få et samlet overblik over, hvor der mangler 

afskærmningsbrædder.  

Vedr. tilbud på lægning af de manglende brosten i indkørslen til Stenbukken samt andet nødvendigt 

asfaltarbejde på P-pladserne: Omfanget af arbejdet vurderes, og der indhentes tilbud.  

  

b.    EL- arbejde (LH, AL): 

Der er udført lampekontrol i oktober måned. Da kun 1-2 lyskilder skal udskiftes, bestilles der ikke 

udskiftning i denne måned.  

Der er kommet en henvendelse om mere lys mellem Væ. 2 og 3 hen mod randbeplantningen. 

Anmodningen tages med i overvejelserne, når den næste runde foretages for at observere, hvor der 

bør etableres flere lamper. 

      

c.    Fliseprojekt (LH-KJ-AN): Der arbejdes på højtryk med at blive færdig senest 1. nov. Skytten er stort 

set færdig, og de er godt i gang med flisepladsen. – Men så er der alt arbejdet med reetablering af 

græsarealer, plankeværk osv., foruden manglende sand og diverse – listen er desværre lang. 

Skytten har budt på flere udfordringer end, vi havde troet / håbet på, når nu det er det sidste 

stjernetegn.  

 

c.    Regnvandsbrønde, kloakker (JL): Tegninger over den nye regnvandsledning v. Lø.17-18 afventes 

stadig.  

Det ødelagte kloakdæksel i græsset ved. Lø.3. er udskiftet med en ny – pænere - type.  

 



  

 

 

5. Fra udvalg:  

a. Aktivitetsudvalget (kontaktperson AL): Intet nyt.   

b. Legepladsudvalg (kontaktpersoner LH-LR): Intet nyt.  

c. Udvalg vedr. elbiler og trailere (kontaktperson JL): Intet nyt. JL afventer stadig input fra 1 medlem af 

udvalget, inden man kan komme videre. 

 

6. Status udhusbyggeri (JL): Der er et par byggerier i gang.  

7. Revision af beboerhåndbogen mv. (LH): intet nyt.  

 

8. Hjemmesiden: Intet nyt.  

 

9. Runderinger: Tages op igen næste år. 

 

10. Evt.: Fra YouSee er der modtaget ”Vigtig information om din TV-pakke”; det vedhæftes mail med 

referatet fra bestyrelsesmødet. 

 

 

De følgende møder er aftalt til:  tirsdag d.  12. november 

     3. december    

  

16. oktober 2019 

Aase Nissen   


