
Referat af bestyrelsesmøde mandag den 15/1 – 2018

             Deltagere:

                 Claus Dyrlund

                 Christian Hansen

                 Claus Dahl

                 Steffen g. Pedersen

                 Kristian Christiansen

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

1. Godkendelse af referat fra sidst

       Referatet fra sidste møde blev godkendt uden videre bemærkninger.

                  

2. Regnskab

Posteringer fra sidst er gennemgået og gadelys, serviceaftale på gadelys, vækst og miljø samt 

afregning med Nets er hvad der er afregnet i perioden siden sidst.

3. Generalforsamling 2018

Indkaldelser til årets generalforsamling, vil blive sendt ud i starten af marts og selve 

afholdelsen vil ligge sidst uge i marts.  I år vil den blive afholdt på Forlev friskole, da det var 

muligt at låne lokale der.

Claus og Steffen er på valg i år.

        

4. LED i gadelamperne og opsigelse af serviceaftale. 

Der er nu sat 2 slags pærer i lamperne ud for nr. 16 og der vil udskiftet de resterende pærer i 

løbet af marts og i den forbindelse vil serviceaftalen med Sk-forsyning blive opsagt så 

foreningen derved sparer omkring 20.000,- om året hvilket dækker omkostningerne på den 

nye LED pærer. I den forbindelse skal lamperne ved dobbelthusene forbindes med de 

resterende boliger i området, hvilket betyder at der skal graves et kabel ned fra nr 96a til nr 

55.

5. Ekstra blomsterkummer ved bump

Der er stadig enkelte der ikke kan finde ud af at benytte vejen når man passerer vejbumpene, 

så derfor er bestyrelsen nødsaget til at indkøbe 4 brøndringe mere som hindring for at stoppe 

de sidste som ikke ved hvordan man kører ordentlig.

6. Til og fraflytninger i perioden 

Nr 54 er blevet solgt 



        7.   Diverse

               Nabohjælp, forslaget kom fra Claus Dahl og ved en hurtig gang ”bordet rundt” blev det til en 

punk til årets generalforsamling. 

        8.   Næste møde

              Næste møde vil blive mandag den 26/2 kl. 19:30 hos Claus i nr 20

 Hilsen

      Bestyrelsen

      


