
Bestyrelsesmøde 31 aug. 2019 hos Anne

1 Godkendelse af referat og dagsorden
Godkendelse

2 Økonomi
Vi har 111.000kr i kassen, men har ikke fået regning fra vejene endnu.

10 restancer får nu første påmindelse

Erik og Allan samarbejder om det nye økonomisystem, der har visse problemer indbygget. Erik afgør om det det 
skal beholdes eller han vil tilbage til det gamle.

3 Veje
Torben har forespurgt om fartdæmpende foranstaltninger. At få sådanne etableret kræver bare alt for meget.
Vi vil understrege, at gruset skal bruges til veje, og alle kan fylde huller, hvis de føler sig generet af dem.
Allan undersøger vejenes beskaffenhed og afgør, om de evt skal skrabes inden vinter.
Desuden kontakter Allan Skovvangens gf for at høre, hvad de betaler for hvad mht veje. Vi har hørt at de bruger  
Martin Jacobsen og at han er meget billigere end vores vognmand.

Ved samme lejlighed spørger Allan Skovvangen om hvad deres tiltag ang undersøgelse af badevandskvaliteten går
ud på.

4 Grøfter
Torben kontakter nabogrundejerforening G1 og understreger over for den nye bestyrelse, at vi SKAL kontaktes, 
inden de iværksætter oprensning af Fyrrevejsgrøft. 
Lige nu er vores bred dækket af kæmpestore planter (Bynke), som ikke plejer at være der i den mængde og højde.

Torben kontakter Kommunen ang. forlængelsen af afvandingsrør ved Fyrrevej ved diget, som vi har sagt ja til. 
Køerne tramper jorden væk ved rørets ende. Der er ikke sket noget.

5 Vejskilt
Desuden skal Torben anmelde at skiltet  Hybenvej ved Eriks hus skal fornyes.

6 Vegetation
Poul kontakter kommunen ang. alt det syre, der står langs diget, som dyrene ikke æder.

Kommunen skal også spørges om alt det japansk pileurt, der vokser langs Fyrregrøften ved diget.

Desuden bør kommunen fjerne alt det grenaffald fra hybenroser og andet, som blot er efterladt langs stien på 
diget, men som vi regner med Kommunen har fræset op.

7 Datoer
Bestyrelsesmøde d. 27 okt. kl. 10.00 hos Erik. (efter Pottegårdens afskedsfest lørd. d. 26 oktober)

Generalforsamling 2020 bliver d 10 maj 
Allan har aftalt plads på Lærkereden den 10/5 2020 fra 10-12.

Måske skal vi indføre tilmelding idet de ikke kan gøre som Pottegården, tilberede når Ulrik havde talt op. Her er 
vi nødt til at bestille antal kuverter – og det kan jo blive svært.

8 Evt
Der har været hærværk på postkasser på Koglevej og Lynggårdsvej og Fyrrevej.
Måske samme synder som med ødelæggelse af vores tavle på Fyrrevej ved diget. Torben vil reparere glasset.


