Grundejerforeningen Vejsgårdparken.
Bestyrelsesmøde onsdag den 7/10 2015
Fremmødte
Christian Hansen
Claus Dyrlund
Kristian Christiansen
Steffen Pedersen

1. Godkendelse af referat fra 12/8 2015
Referatet blev godkendt uden videre bemærkninger.
2. Regnskab
Steffen gennemgik de betalinger der har været for perioden siden sidst.

På grund af en fejl i bogholderiet hos vækst og miljø er grundejerforeningen ikke blevet
opkrævet betaling for græsslåning mm. gennem en periode på 3 år. I den periode er der kun blevet
betalt for ekstra ydelser så som sprøjtning, vanding og plantning af træer. Vækst og Miljø har nu
efterfølgende sendt en faktura på den manglende betaling i perioden.
Da det er et pænt stort beløb har bestyrelsen undersøgt om det rent juridisk er
i orden at eftersende så stor en regning. Men da det er under forældelsesfristen på
3 år, så er der kun tilbage at finde en løsning sammen med vækst og miljø. Samtidigt skulle der
forhandles en ny kontrakt på plads for fremtidigt arbejde. Steffen har forhandlet frem og tilbage med
Vækst og Miljø, og der er opnået enighed om en ny reduceret kontraktpris, og samtdigt er der
opnået enighed om en betaling for de seneste 3 år, som 3 x den nye pris på kontrakten. Bestyrelsen
vurderer at dette er den økonomisk mest fordelagtige aftale, som vi kan opnå med Vækst og Miljø,
da vi samtidigt har haft flere firmaer inde til kontraktforhandling.

3. Kloak
Siden sidste bestyrelsesmøde har Christian været til møde hos sk-forsyning, med
henblik på at finde en løsning på dobbelthusenes kloak. Men den er i så dårlig
stand, at sk-forsyning ikke ønsker at overtage den. Så det har Christian meddelt
beboerne i dobbelthusene om på en fællesmøde på Vemmelev skole. På mødet
kom der et forslag på at man kunne prøve at forsikre kloaken, så den mulighed er
nu ved at blive undersøgt. Og Anders Poulsen fra dyrhavens ejendomme vil også
prøve at kontakte kloakmester foreningen, for at høre om de kan være behjælpelig
med en løsning.

4. Kommune og grubning
Claus har haft fat i slagelse kommune for at få dem til at rydde op efter det arbejde
der er lavet ved bækkerenden ved børnehaven. Samtidig har han ønsket at der
bliver grubbet i den grønne område ned mod bækkerenden så der forhåbentlig
bliver gjort noget ved vandproblemet. Men der mangler stadig et brugbart svar fra slagelse
kommune.

5. Ønske om vejbump
Bestyrelsen vil på næste møde afsætte punkter på et kort hvor vi vil forslå hvor man
kunne placere vejbump i Vejsgårdparken. Det vil så blive fremsat som forslag til
generalforsamlingen i 2016.

6. Diverse
Der var ingen diverse punkter denne gang.

Næste bestyrelsesmøde vil blive onsdag den 25/11 kl 19 hos Kristian i nr 44
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