Referat af bestyrelsesmøde mandag den 4/9 – 2017
Deltagere:
Claus Dyrlund

Christian Hansen

Kristian Christiansen
Claus Dahl

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

Referatet fra sidste møde blev godkendt uden videre bemærkninger.

2. Regnskab

Der er ikke noget under aftenens regnskabspunkt, da Steffen ikke er til stede ved mødet.

3. Beboerhenvendelse vedr. bump ved børnehave, samt beplantning af kummer

Nr. 3 har kontaktet bestyrelsen, fordi de oplever at nogle kører over i modsatte side af vejen
for at undgå at køre over bumpet med førersiden. Dermed kommer de tæt på deres indkørsel,
og der er fare for et sammenstød. Bestyrelsen vurderer at det desværre ikke vil have den
ønskede effekt med et bredere bump, da de biler der vil køre uden om bare vil komme tættere
på.

I forhold til indholdet i brønd ringene ved bumpene, vil de blive plantet til med en mindre busk
i hver.

4. Fibernet opdatering og godkendelse af graveplaner mv.

Med 64 tilmeldte går arbejdet nu i gang med at ligge planer sammen med fibia for projektet. Og
som aftalt vil de tilmeldte få besked fra fibia, så de kan få besøg at en medarbejder for at aftale
nærmere med hensyn til placering af bokse osv.
Der vil være gravearbejde i græsarealet hele vejen rundt i Vejsgårdparken, med der vil komme
mere information rundt til alle beboere inden de går i gang i uge 39 ca.
Og planen er at hele projektet skal være afsluttet i uge 46.
Mere information kan findes på foreningens facebook side

5. Til og fraflytninger i perioden

78 B er Solgt siden sidst og Kaper Hansen er flyttet ind.
96B er også solgt, og Lissi og Bent er flyttet ind
38 er solgt til Niels og Tove Andersen er flyttet ind.
7 er solgt pr 1/11 til Mia Welander og Anura Elege er flyttet ind.
26 er solgt og Pernille og Martin er flyttet ind.
86A er solgt pr. 1/12 og Jan Kristensen flytter ind.

6. Diverse

Der var intet under diverse på aftenens møde.

7. Næste møde

Næste møde vil blive Mandag den 2/10 kl 19:30 hos Kristian

Hilsen

Bestyrelsen

