
Referat af bestyrelsesmøde 21.11.05  kl.19.30 i nr. 90 
 

Afbud fra Hans 
Ad 1 Godkendelse af referat 

Rettelser/ tilføjelser foretages af referent fra sidste møde, Jørgen K. 
  

Ad 2 Affald (papir, storskrald, haveaffald, flisning, svineri)  
  - Papir: Møde med kommunens repræsentant, Anette, her i bebyggelsen 10.11.05 

Aftalt, at vi får 5 fællescontainere til papiraffald. Vi bestemmer, hvor de skal stå og 
meddeler kommunen placeringen. De bliver udleveret i december. 
Bent har indtegnet forslag til placering på oversigtskort over området 
De placeres midlertidigt, da der evt. skal være flisebelægning og/eller indhegning 
- Storskrald og haveaffald venter til næste møde. 
- Roderi: der er naboklage over rod ved et af husene. Det viser sig at være 

ombygning, ved Jørgen. Det bliver fjernet. 
- Skraldespand: Skal gartneren tømme den hele året? Eller kun, når det er sæson for 

græsslåning? Kikke på udbud og få det specificeret. 
 

Ad 3 Gartner ( ny kontrakt?  bedt om og fået nyt tilbud) 
Nyt tilbud steget fra 163.000 til 168.200 kr., løber fra marts 2006 til marts 2007. 
Accepteret dette. Der skal være ny tilbudsrunde i løbet af 2006 til næste år. 
Hans og Morten skriver brev til gartner 
 

Ad 4 Flisegenopretning 
 Vi skal have tilbud. Pr. løbende meter eller pr. ”gang”? 
 Kvalitet skal prioriteres. 
 Hans og Morten kontakter LK-anlæg. 
 Vi skal bruge vejfondpenge. Overslag om pris inden generalforsamlingen 
 
Ad 5 Carporte 
 De er alle malede på nær en. Der males tal på, når alle er færdige. 

De nye carportejere skal selv betale maling, da de ikke har betalt til carportfonden 
endnu. Betaling opkræves fra 1.1. 2006 for de nybyggede carporte (3) 
Afløb skal godkendes af kommunen, men de er taget i brug. 
Der mangler kontrakter fra enkelte 
Tagrende-net? Udvalget arbejder videre med dette 
 

Ad 6 Borde/ bænke 
Står ude. Køres ind i skuret af nogle fra bestyrelsen 26.11.05 med sækkevogn og 
lænkes fast. 

  
Ad 7 Belysning ved nr. 14 
 Der er sat ekstra lampe op på nr. 14,da trappen her er dårligt belyst. Den ekstra lampes  

forbrug skal betales af fælleskontingentet. Morten og Hans taler med beboer i hus 
nr.14 

 
Ad 8 Udvalgene. 
 Punktet venter til næste gang 



Ad 9 Nyhedsbrev 
 Ud inden jul. Udvalg kontaktes for materiale, afleveres helst inden uge 48. 
 Hans skal skrive klumme inden uge 48 
 Vi skal fastsætte dato for generalforsamling – maile ud, hvad dage vi ikke kan. 
 På valg: Hans – Helge – Bent. 
 Til næste møde: deklarationer 
 
Ad 10 Julefrokost: 
 Kl. 18.00 hos Morten og Anne Grethe 
 
Ad 11 Aktivitetsliste, udkommer efter dette referat. 
 
Ad 12 Evt.: 
 Velkomstbrev til nye beboere i nr. 2 -11 -30 og 114 

Den velkendte campingvogn har stået parkeret indtil for ganske nylig, men er vist 
fjernet nu. 
 

 
Næste møder: vi mailer om datoer, vi ikke kan. Møder i januar, februar og lige inden GF i marts 
 
Mødet slut kl. 22.10    Referent Anni Risbo Jessen 
  
 

 


