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Referat af bestyrelsesmøde 573  

Tirsdag den 5. juli 2022 

Deltagere:  Lars (LH), Karin (KJ), Bente (BR), Ivan (IH) og Inge (IS).   

 

1. Bemærkninger / rettelser til sidste ref.: Det fremgik ikke af referat fra sidste bestyrelsesmøde 

572, at IH havde meldt afbud. Bestyrelsen har besluttet, at 1. suppleanten fremover inviteres til 

bestyrelsesmøderne. Suppleanten har ikke stemme- eller udtaleret. 

2. Siden sidst:  

a) Post & forespørgsler:  

i) Bestyrelsen har svaret en grundejer om skader på fliser på grundejerens område.  

ii) Bestyrelsen har sendt områdeplejen i udbud.  

iii) Der henstår fortsat en uindregistreret bil på Vædderens parkeringsplads. Bestyrelsen er i 

dialog med den ansvarlige grundejer.  

b) Meddelelser fra formanden: Se punkt 8 om affaldssortering  

c) Meddelelser fra kassereren  

i) Regnskab og budget. Vi følger regnskabet. 

ii) Huse til salg/solgt. Intet nyt.  

3. YouSee, Fibernet (LH/KJ): Intet nyt. 

4. Skurbyggeri (IH): Ingen nye anmodninger.  

5. Områdepleje. 

a) Grønne områder: (BR). Trimning omkring stenene er ikke udført tilfredsstillende. Den store 

sten ved L2 er endnu ikke flyttet. Vanding af kugleahorn ved den store fliseplads foretages af 

medlemmer af bestyrelsen for at spare foreningens penge. Der er dårlige oversigtsforhold 

ved udkørsel fra Vædderens parkeringsplads. Bestyrelsen kan konstatere, at der er en del 

steder i området, hvor der ikke er fjernet ukrudt. Det er besluttet, at foreningen af hensyn til 

økonomien ikke får foretaget ukrudtsbekæmpelse på fællesarealer i år. Bestyrelsen beder 

derfor grundejerne om at være behjælpelige med at fjerne ukrudt omkring husene. 

Kantbrædder ved potentillabuskene er flere steder i forfald. Bestyrelsen er i gang med at 

undersøge mulighederne for udbedring.  

b) Regnvandsbrønde og kloakker (IH):  Intet nyt.  

c) Udvalg vedr. renovering p-pladser, elbiler/ ladere (LH): Intet nyt.  

d) Belysning (rundering) (KJ): Efter den seneste rundering er der foretaget udskiftning af 

lyskilder og et dæksel.  

6. Trailere: Intet nyt. 

7. Kommunen:  

a) Affaldssortering (LH). Status.  

i) Den 1. august 2022 træder den ny affaldsordning i kraft. Bestyrelsen arbejder på en 

midlertidig løsning med afskærmning af affaldscontainerne. Den midlertidige løsning 

etableres midt på hver parkeringsplads.  

ii) Bestyrelsen afventer fortsat svar på dispensation til opførelse af affaldsskure.  
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8. Webmaster/hjemmesiden (LH): Intet nyt. 

9. Eventuelt: - 

             

 

 


