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1. Areal  

 Jord – med mindre at det er afklaret inden dette møde 

Afklaring af opgaven – Lene tager kontakt til en entreprenør for udførelse af 

opgaven. 

 Plan – spørgsmål til arealudvalgets plan bedes fremsendt inden mødet, så 

areal udvalg kan have svar klar. Vi laver ikke en egentlig gennemgang.  

Arealudvalget er i gang med at indhente tilbud til udførelse af de første 

projekter. 

 

2. Opfølgning på gadebelysning   

 Der var deadline 12/6 for at sikre at gadebelysning på huse er i orden. Hvad 

gør vi nu de steder hvor det ikke er? 

 Følere eller konstant lys fra solopgang til solnedgang  

 Der er nogle af husene som har fået lys på. I vores deklaration står at belysning 

på husene er en del af gadebelysning – kan dette være ved en føler? Hvis der sker 

en ulykke er det så den enkelte lodsejers fejl/forpligtigelse. Hanne kontakter 

kommunen - Vej og Park – for svar før at vi tager næste skridt. 

 

3. Opsætning af cykelskur 

 Cykelskur ikke opført efter retningslinier. 

Der er opført cykelskur efter der er vedtaget retningslinier for opførelse af 

cykelskure, som ikke opført efter retningslinierne. Der sendes skrivelse ud om 

at de skal ændres 

Der tales om at foreslå til næste GF at tidligere opførte cykelskure skal 

nedtages ved salg af hus – for at alle cykelskure med tiden kan være opført 

jævnfør retningslinier.  

 

4. Mangel på P-pladser  

 På de små p-pladser er der fyldt op i weekender. Der brainstormes på 

løsningsforslag til denne udfordring: 



Kan man begrænse antallet af nyopførelse af carporte? Evt at bestyrelsen skal 

godkende nyopførelse af carporte? 

Kan man opføre flere p-pladser? 

Opfordre til at begrænse brug af p-pladser  

Trailer Pladser? Oplæg/forslag til generalforsamling til anvisning af pladser til 

trailere. 

Kan man fremtidssikre vores område ift p-pladser også med tanke på ny bydel 

Vi tager punktet op efter sommerferien for evt at nedsætte et udvalg. 

 

 

5. Beboerhenvendelse 

 vedr. opføring af hegn og skur 

Der sendes svar til beboere. 

 

6. Forsikring – medlemskab af parcelhusejernes landsforening og forsikring herigennem. Der 

er tilsendt materiale.  

 Spørgsmål: er der samarbejde med forsikringsselskaber? 

Kan Affaldscontainere forsikres  

Vi undersøger nærmere – vi er intresserede. Hanne undersøger og tager op 

igen efter sommerferie 

 

7. Sommerferie i bestyrelsen – hvem holder ferie hvornår( er udvekslet internt). Vi har ikke 

bestyrelsesmøde før i august igen.  

 

8. Afskaffelse og indkøb af nye borde 

 Kan vi slæbe de 2 borde og bænke fra den lille legeplads til storaffald? 

Vi gør det på søndag 

Indkøb af nye? -  vi køber 2 nye. 

9. Affald  

Vedr. ødelagte containere – som det ser ud nu bliver foreningen ikke stillet til 

ansvar for de  

Batteribokse – er sat op ved 3 p-pladser, vi skal selv sørge for at tømme dem på 

nuværende tidspunkt. Der er nøgler til bestyrelsens medlemmer. Hvis det ønskes 

kan boksene på et senere tidspunkt sættes på standere 

10. Bjørneklo 

 Vi har bjørneklo i mosen – Vi spørger beboer om vil fjerne mod timebetaling.  



 

11. Evt. 

 Skilte – Skal vi indkøbe skilte og få dem sat op til næste arbejdsdag. 

Lene og Hanne går en tur og ser på status lige nu. 

 

 

 

Punkter til næste B-møde 

Gyngerne på lille legeplads er rådne – Bør pilles ned – Elisabeth undersøger 

pris 

Der skal skæres nødhul i legehus på lille legeplads – Det skal gøres på næste 

arbejdsdag. 

 

 

 

 

 

 

 


