Referat af bestyrelsesmøde mandag den 12/6 – 2017
Deltagere:
Claus Dyrlund

Christian Hansen

Steffen G. Pedersen
Claus Dahl

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Godkendelse af referat fra sidst

Referatet fra generalforsamlingen blev godkendt uden videre bemærkninger

2. Regnskab

Siden sidst er der blevet afregnet med seas/sne som den eneste postering i perioden siden
sidste møde.
Der udover er ”jagten” gået ind på de der mangler at indbetale kontingent for 2017, så Steffen
vil i den nærmeste fremtid kontakte de gældende beboere.

3. Revideret aftale med vækst og miljø

Frem over vil græsset blive klippet over det hele i samme længde, således at der ikke er længde
forskel i yderkanterne. Der med vil prisen på græsslåningen stige med 2900,- + moms om året.

4. Vejbump, sten mv.

Grundejerforeningen har fået et påbud fra Slagelse kommune om at fjerne de sten der ligger
ved vejbumpene, efter en borgerhenvendelse. Så der er fremsendt de regler der er gældende
for hvilken muligheder der er for at forhindre at man stadig kører udenom bumpene.
Så der vil blive indkøbt brøndringe ø600 som vil blive beplantet ved de bump der ligger ud
mod græsarealet.

5. Fibernet

Tilmeldingen til fibernet er begyndt, og der skal 50 tilmeldinger til for at projektet bliver til
noget. Ud over den information der er lagt på Facebook vil der inden længe blive omdelt
informationsmateriale. Der er på nuværende tidspunkt tilmeldt 17 husstande.

6. Opdatering af punkter fra møde med Vejsgårdtoften.

Bestyrelsen har haft et møde med kun én enkelt fra grundejerforeningen ovre i Vejsgårdtoften,
og forskellige emner var oppe og vende. Det er noget bestyrelsen vil bestræbe sig på at gøre én
gang om året, og det er dels for at veksle erfaringer, men også for at se om der er nogle ting
hvor det ville være en klar fordel at samarbejde. Blandt andet har Vejsgårdtoften LED pærer i
deres gadelamper, hvilket også har været på tale bl.a. på årets generalforsamling.

Og så har bestyrelsen forespurgt om Vejsgårdtoften var interesseret i at afholde en fælles
sommerfest, som Vejsgårdtoften holder i forvejen. Og det var de ikke afvisende over for, men
ville tage det op på deres generalforsamling så det eventuelt kunne lade sig gøre i sommeren
2018.

7. Beboerhenvendelse vedr. sprøjtning

Bestyrelsen har fået en henvendelse om den sti der ligger ud mod markerne ved
dobbelthusene, den er blevet sprøjtet lige lovligt meget så græsset desværre er gået ud.
Bestyrelsen tager kontakt de ejere så bor op til stykket.

8. Til og frafytinger i perioden.

Der er ingen flytninger i denne periode.

9. Evt.

Der er intet under eventuelt

10. Dato for nyt møde

Næste møde vil blive efter sommerferien nemlig den mandag den 4 september 2017 kl 19 hos
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