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Referat fra bestyrelsesmøde den 18 september 2018 

 

 

1.  Tilstede: Bendte, Kirsten, Lillian og Michael. 

 
2. Vi skal opdatere referaterne og underskrive. 

 

3. Omkring økonomi. Vi har brugt 23000 kr. indtil nu. Så vi venter til 2019 med at indkøbe mere 

flis. 

 

 
4. Brugergruppen. Der bliver op til seks måneders forsinkelse på opsætning at stibelysning. 

Da der er opsat lamper i kanalens kvarter, der lyser ind i folks soveværelser, og som forsynin-

gen kommer til at udskifte, er det besluttet, at alle som har input til valg af armaturer og plis-

sering af dem, skal høres. Men det er i sidste ende Forsyningen og Bestyrelserne i foreninger-

ne, der i samarbejde, bestemmer hvilke armaturer der skal bruges og hvor de skal plasers. 

Jane har deltaget i en gruppe, der skal komme med input til forsyningen omkring fjernvarme. 

 

5. Vi fjerner flagstængerne på fællesarbejdet. De er ved at rådne op. Bestyrelsen vil til general-

forsamlingen, spørge, om der er nogen der ønsker at indkøber nye. Bestyrelsen mener ikke, at 

interesser for at flage har været stor. 

 
6. Nabohjælp. Vi har fået tilladelse til at opsætte et skilt ved vejen. Bendte har bestilt et skilt. 

Der er op med 5 ugers leveringstid. Tilladelsen er givet til at opsætte et skilt lidt længere 
fremme på vejen end vi ønskede. Vi må se hvad der kan lade sig gøre. 

 
7. Perning har foreslået, at vi opretter en gruppe, som kan indhente et samlede tilbud på loftiso-

lering. Vi spørger Pernning, om vi skal skrive ud, om der er interesse for sådan en gruppe, 

men at det må være de beboer, som har en interesse i at få isoleret der skal danne denne 

gruppe. Men vi hjælper gerne med at maile rundt.  

 
8. Fællesarbejde: Michael har malet det meste af affaldspladsen, men dørene mangler. Det skal 

klares på fællesarbejdet. 

Døren til affaldspladsen skal repareres. 

Der skal luges ved spiræaerne ved Elmehusene 

Beskære nauer ved nr.3 

Lægges dug på kanten ved spiræaerne ud mod Elmehusene så vi får kvalt græsset 

Spiræaerne ved nr. 5 og nr.15 skal klippes ind. 

Der luges under buskene ved vejen og til foråret indkøbes mere flis til at lægge under. 

Vi går en tur D.1 oktober kl. 17 og ser hvad der mere skal laves. Her aftaler vi en dato for et 

nyt møde. 

 

 

Referent  

V/Bendte  


