
Referat af bestyrelsesmøde Onsdag den 27/4 – 2016 

             Deltagere: 

                 Claus Dyrlund 

                 Steffen Pedersen 

                 Lars Adelsten 

                 Christian Hansen 

                 Kristian Christiansen 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Godkendelse af referat fra sidst 

       Referatet fra sidste møde blev godkendt uden videre bemærkninger 

2. Regnskab  

Regnskabsmæssig er der kun de sædvanlige betalinger af vintervedligeholdelse af området 
som løber op i omegnen af 23-24000,- 
 

3. Konstituering og administration 

Bestyrelsen forbliver på samme poster som sidste år, og det samme gør suppleanter 
    Formand: Claus Dyrlund (nr20) 
    Kassér: Steffen Pedersen (nr16) 
    Referent: Christian Hansen (nr102a) 
    Bestyrelsesmedlem: Lars Adselsten (nr42) 
    Bestyrelsesmedlem: Kristian Christiansen (nr44) 
 

4. Lygtepæl ved 64 a og b  
Den nye lygtepæl ved nr 64 er nu sat op og der er er ligeledes sat en beskyttelsesbøjle på. 
   

5. Seneste nyt fra Slagelse kommune 

Der er kommet besked fra Slagelse kommune om at arbejdet ved bækkerenden vil blive udført  

i uge 17. Men det arbejde de har udført er ikke det som der er aftalt med bestyrelsen. Så Claus 

vil efterfølgende tage kontakt endnu engang til Slagelse Kommune.  

 

6.  Vejbump 

Efter at det blev vedtaget på generalforsamlingen at der skal etableres vejbump, sender 

bestyrelsen nu en ansøgning afsted til Slagelse kommune og Politiet.  Som en del af 

diskussionen vedrørende vejbump, får bestyrelsen lavet et nyt tilbud hvor en pullert til 

montering på parkeringsfeltet også er på således at det ikke bliver muligt at køre inden om 

 

7. Muldvarpe i området 

Nr 27 har spurgt om det er grundejerforeningens pligt at fjerne muldvarpe på de grønne 

områder. Men det er kun gældende hvis det betegnes som skadedyr, hvilke muldvarpe ikke 

hører ind under. 

Men når det så er sagt, vil bestyrelsen frem over holde øje med udviklingen, og er det et 

tiltagende problem så vil det blive taget action på det. 



 

8. Eventuelt 

Claus forslog om det fremover skulle være et punkt på dagsordenen med til og fra flytninger. 

Så det vil vi prøve på frem over. 

Næste bestyrelsesmøde vil blive Onsdag den 8/6 kl 19 hos Christian i nr 102a (og det er i 

dobbelthusene) 

Mvh Bestyrelsen 


