
  

 

 

Referat af bestyrelsesmøde 543  

 

Mandag d. 30. marts 2020, online møde.  

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

 

1. Bemærkninger / tilføjelse til dagsorden: På grund af Coronakrisen og deraf udskudt 

generalforsamling, har den hidtidige bestyrelse afholdt et online møde. Referatet er fra dette møde. 

 

2. Bemærkninger / rettelser til sidste ref.: 

   

3. Siden sidst:   

En grundejer havde fjernet 2 fliser i stien foran sin havelåge. Forholdene er nu bragt i orden. 

 

Post & forespørgsler: 

 

a.    Meddelelser fra formanden (LH):  
På et af de ”ikke- godkendte” gyngestativer, er der nu hængt gynger op. Grundejeren med ansvaret  
for gyngestativet kontaktes. Det, at grundejerne ønskede at bibeholde legeredskaber til brug for 
aktiviteter under opsyn af voksne, forpligtiger de voksne til at sørge for, at gynger o.lign. fjernes, når 
de voksne forlader området. 
Foran gastanken i Vædderen står der en palle med nogle fliser på. Det er foreningens fliser, - nogle 
der blev til overs ved fliselægningen, og som vi overtog for at have nogle i reserve. Det er planen, at 
fliserne skal opbevares i gastanken. Af forskellige årsager er de endnu ikke båret ind i gastanken. En 
grundejer var flink og kørte pallen med fliserne tæt hen til døren til gastanken. Efterfølgende er der 
desværre forsvundet et antal fliser – ca. 40 stk. 
 

b. Meddelelser fra kassereren (KJ):   

i) Kassereren gennemgik udgifter i 2020. Der har kun været ekstra udgifter til elektriker. 

ii) Huse til salg: Lø. 34. 

                 

4. Områdepleje 

a.    Grønne områder (LH-AL): Der følges op på, hvornår græsslåning begynder. Efter mødet blev    

       konstateret, at der er slået græs i Løven d.1.4. 

       På mødet blev man enige om at indhente tilbud på sprøjtning af fliser fra 3 firmaer.  

       Behandling om tilbud af klipning af Potentilla Goldfinger ved p-pladserne udsættes til efter  

       generalforsamlingen. 

 

b.    EL- arbejde (LH, AL): 

        Der er problemer med manglende lys i carportene igen. Problemet søges løst. Sidst fandt man ikke  

        nogen egentlig årsag, men man mente, det skyldtes fugt grundet de meget store vandmængder.  

        Men nu har det været tørvejr i lang tid, så årsagen denne gang er indtil videre ukendt. 

 

c.    Fliseprojekt (LH-KJ-AN): Sidste nyt fra OBH og entreprenøren er, at de vil komme efter påske og få 

ordnet det sidste. Nu må vi se, hvordan vejr og Coronaepidemien udvikler sig. 

 

d.    Asfalt (AL): Udsættes til efter generalforsamlingen.  

 

5. Evt.:  Næste møde: tirsdag d. 28.4.kl.20.00 

 

Vi håber på snarest at kunne indkalde til Generalforsamling 2020. 

 

 Den 2. april 2020 

 Aase Nissen   


