Referat af møde i grundejerforeningen 6. december 2011.
Deltagere: Amin, Ole, Anne og Nina. Afbud fra Lone.
Nyt vedr. jordstykket på Ammendrupvej hvor der lægges stenaffald på. Det forlyder, at det er Pan-Beton
der har lejet et stykke jord af Metro. Kommunen har ikke modtaget noget, d.v.s. der er ikke ansøgt om
byggeanmodning . Nogle af dem der arbejder der har sagt, at det skal bruges til opbevaring, og at de blot
rydder arealet.
Ole kontakter kommunen for at høre om der er nogle regler for hvor højt containerne må stå. Derefter
kontaktes Gitte der ejer jorden og som lejer det ud til Pan-Beton.
Beskæring af træer. Ole har fået et tilbud fra havemanden på 350 kr. pr. træ for beskæring af
Kirsebærtræerne. Vi undersøger hvor mange træer der er og overvejer at indhente et tilbud mere.
Grundejerforeningens videre drift. Hvordan skal foreningen drives fremover ? Det blev drøftet at køre
arbejdet ned på et helt minimum – d.v.s. ingen festarrangementer, grønne dage, hjemmeside o.l. Der
sørges for græsslåning, stier, huller i veje o.l. vedligeholdelsesarbejder. Det blev endnu engang diskuteret,
hvad vi skal gøre med stierne, og om der foreligger mulighed for at få kommunen til at dække udgifter til
stier og veje. Begge punkter tages op med kommunen til foråret.
Indkaldelse til generalforsamling uddeles senest 28. 2. 2011. Forslag til dato: tirsdag d. 20.3. Anne booker et
rum.
Ole, Anne og Amin vil gerne fortsætte med arbejdet i grundejerforeningen. Lone og Nina stopper. Det blev
diskuteret hvor mange der skal være i bestyrelsen fremover, og hvad vi skal gøre hvis der ikke er nok der vil
deltage fremover.
Evt. Grundejerforeningens bestyrelse har i år valgt at give de deltagende en julegave til kr. 250, i stedet for
at gå ud at spise.
Næste møde tirsdag d. 7. februar kl. 19.30: Budgetforslag skal laves, kontingent skal fastsættes, indkaldelse
mm..

