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             Deltagere: 

                 Claus Dyrlund 
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                 Kristian Christiansen 

                 Claus Dahl 

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

 

1. Godkendelse af referat fra sidst 

       Referatet fra sidste møde blev godkendt uden videre bemærkninger 

2. Regnskab 

Foreningskontoen er blevet set igennem, og der har bl.a været en betaling på 50% af beløbet til 
saferoad for den kommende levering af vejbump. Der ud over har der været betaling til Sk-
forsyning og vækst og miljø. 

3. Vejbump 
 
Der er nu indbetalt halvdelen af beløbet til betaling af vejbumpene, og der vil inden for de 
næste par uger blive monteret vejbump på de steder, som blev besluttet på 
generalforsamlingen 
 

4. Kloak ved dobbelthusene – Status, herunder skrivelse fra 90 B  

90b har sendt en oversigt over de værste fejl på kloarken ved dobbelthusene, her har han 
punkt for punkt beskrevet hvor de største fejl ligger og hvad der evt. kan gøres. Skrivelsen er 
også sendt rundt til nogle af beboerne i dobbelthusene, og har man yderlige spørgsmål kan de 
rettes til Nr 90. 

Christian (102A) har fremover frabedt sig at kloarken bliver et punkt på dagsordenen, da han 
ikke mener at bestyrelsen skal bruge tid på denne eftersom det ligger uden for bestyrelsens 
ansvarsområde. Dog vil bestyrelsen reagere hvis der, som det har vist sig fra 90B, kommer en 
henvendelse fra en beboer.  

5. Grønne områder, klippehøjde mv. 
 
Fra sidste møde hvor måden og højden på græsslåningen blev diskuteret, har vi søgt 
dokumentation for hvordan aftalen er strikket sammen i sin tid. Det er dog ikke lykkedes, og 
ud fra en snak på aftenens bestyrelsesmødet, kom vi frem til at der ikke vil blive gjort mere for 
at få slået græsset anderledes fordi det bl.a vil betyde en forhøjelse af kontrakten med vækst & 
miljø.   
 

6. Beboerliste  



Ud fra betalingsservice er der udarbejdet en beboerliste, som mangler et par smårettelser. 

7. Til og fraflytninger i perioden. 
 
Nr 8,  80B og 70A Har skiftet ejere siden sidste bestyrelsesmøde 
 

8. Eventuelt 

Der var ingen punkter under eventuelt. 

 

Næste bestyrelsesmøde vil blive afholdt Torsdag den 8/12 2016 kl 19 hos Kristian i nr 44. 

 

      Mvh Bestyrelsen 


