
                                                                                                                                                                                     

Side 1 af 2 

Referat af bestyrelsesmøde 581 

Dato: Tirsdag den 14. marts 2023 kl. 19.00  

Deltagere:  Bente (BR), Karin (KJ), Aase (AN) og Inge (IS).  

Afbud: Tove (TR)   

  

1. Bemærkninger / tilføjelse til dagsorden: Ingen 

2. Bemærkninger / rettelser til sidste ref.: Ingen 

3. Siden sidst:  

a) Post & forespørgsler:  

i) Bestyrelsen har modtaget en henvendelse om et sprunget vandrør i Skytten. Novafos har 

udbedret skaden. 

ii) Der har været en henvendelse vedr. stophaner og bestyrelsen vil svare grundejer direkte.  

iii) Der har været henvendelse vedr. beskadiget fliser og græs opstået i forbindelse med 

arbejder ved hovedstien. Operatør er blevet kontaktet og har lovet at udbedre.  

b) Meddelelser fra kassereren  

i) Der er en restance. 

ii) Der er to huse til salg.  

iii) Fastprisaftalen vedr. el er udløbet. Der er tegnet en ny aftale med firmaet Samstrøm med 

fleksible priser, som kan opsiges med dags varsel. 

4. YouSee: Intet nyt. 

5. Skurbyggeri: Intet nyt 

6. Områdepleje. 

a) Grønne områder: Trim har løvsuget og fejet parkeringspladserne.  

 

b) Snerydning og glatførebekæmpelse (BR): Der har været henvendelser vedr. mangelfuld 

snerydning og glatførebekæmpelse på parkeringspladserne. Trim er kontaktet herom.  

 

c) Regnvandsbrønde og kloakker (BR): Bestyrelsen har foretaget rundering af eventuelle 

skader på asfalten omkring regnvandsdæksler på parkeringspladserne. Der er problem 

med et regnvandsdæksel på Løvens parkeringsplads. 

 

d) Udvalg vedr. renovering p-pladser, elbiler/ ladere: Der har bestyrelsen bekendt ikke været 

nogen aktivitet i udvalget siden generalforsamlingen i 2022. 

 

e) Bestyrelsen har kontaktet P-båsen med vedr. frostskader i opstribningen på 

parkeringspladserne. P-båsen har udbedret skaderne. Hvis grundejerne observerer 

yderligere skader, opfordrer vi til at kontakte bestyrelsen herom. 

 

f) Belysning (rundering) (KJ): Der har været foretaget lampekontrol. Alpha er rekvireret til 

udskiftning af LED pærer.  

7. Trailere: Intet nyt. 
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8. Kommunen:  

a) Affaldssortering. Affaldsguide er omdelt i bebyggelsen af hjælpsomme grundejere, tak for 

hjælpen. Der skal også lyde en stor tak til de grundejere, som under indkøringsperioden har 

hjulpet med til, at det lykkedes at få styr på affaldet. Der følges op på, om 

tømningshyppigheden og antallet af beholdere indenfor hver fraktion er tilstrækkelig. 

9. Webmaster/hjemmesiden: Intet nyt 

10. Eventuelt: Vi ses til generalforsamlingen den 21. marts 2021 kl. 19.30. 


