Dagsorden best.møde d. 19. August 2010-08-19
1. Valg af referent:
2.Godkendelse af referat
3.Græsslåning
4. Grill arrangement
5. Legepladsen
6. Hjemmesiden
7. Drøftelse af grundejerforeningens opgaver
8. Fastlæggelse af næste møde
9. evt.
Referat af best.møde d. 19.august 2010
Tilstede var: Ole, Jette, Lone, Nina og Mette
Ad.1. ref. Mette
Ad. 2. Tilføjelse: at Anne også deltog.
Det foreslås at vi sender referatet ud til hinanden umiddelbart efter mødet, og at vi melder tilbage inden 5
dage, hvis der er noget der skal rettes eller som man er uenig i. Herefter kan referatet lægges ud på nettet.
Ad.3. Græsset er blevet slået rigtig fint til alles tilfredshed. Dog er bevoksningen i starten af ”foreningens
del” af Ammendrupvej (lige ved svinget) blevet meget højt og der er en del ukrudt. Ligesom der er nogle
kanter rundt omkring bl.a. legepladsen, som ikke er kommet med. Ole tager kontakt til Græsmanden for at
få dette udbedret.
Ad. 4 Grillarrangement. Der er kun kommet 3 tilmeldinger = (6 voksne og 4 børn) + bestyrelsen så vi holder
fast i at afholde dagen. Bestyrelsen medbringer hver en kande kaffe og the. Lone og Jette bager. Nina køber
kul, sodavand og lidt slik. Mette og Jette medbringer hver et vikingespil, så der også foregår lidt fælles
aktivitet. Vi tager hver især kontakt med vores naboer, for at høre om ikke de skal med. Vi mødes derovre
kl. 12.30.
Ad. 5. Legepladsen. Der har været tømrer på, som har udbedret diverse reparationer. Der er indkommet et
ønske om et basketnet på et asfaltstykke, Jette arbejder videre med dette.
Ad. 6 Hjemmesiden er atter oppe og køre, vi aftaler at give et gavekort på 1000 kr. til Simon som har lavet
den, og som gerne vil vedligeholde den. Hjemmesiden er meget overskuelig og der er sat tæller på, så vi
kan holde øje med hvor mange der er inde og læse.(lige nu står tælleren på 35)
Ad. 7.

a) At vores hjemmeside tilføjes en side med ”køb og salg” af beboernes ting og sager og evt.
en ”Kør-sammen” side.
b) At haveaffaldsordningen genoptages.
c) Reparation af legepladsen
d) Fælles snerydning på hhv. Ammendrupvej og Kirkebådsvej med tilhørende stikveje.
e) Stier og SF-stens arealer reetableres.

Ad.a

Vi vil i en forsøgsperiode forsøge os med disse ideer på vores hjemmeside. Jette (A60) vil stå
for det praktiske. Vi håber at dette vil være med til at få flere til at læse hele hjemmesiden.
Ad.b
Dette har vi allerede aftalt, at skulle sætte i værk. Det bliver 1 gang om året, i foråret. Første
gang sætter vi afspærringer op den 14. April, med afhentning 10 dage senere.
Ad.c
Der har netop været tømrer på, så de påpegede fejl og mangler skulle være udbedret nu.
Ad.d
Sidste vinters store snemængder medførte en del trafikale problemer, vi undersøger om vi
kan få lavet en ordning med fælles fejning af vejene, og hvad det koster. Ole spørger vores
”Græsmand”, samt ham som kører for Metro om de evt. vil være interesseret i denne
opgave og hvad de skal ha for det. Det kunne også være en mulighed at henvende sig til
kommunen, og høre hvad de skal ha for det.
Ad.e
Vi har allerede nu hørt, at der er flere som gerne vil deltage i dette arrangement, men som er
forhindret i år. Dette vil vi tage beslutning om, når vi evaluerer dette års arrangement.
Ad.f
Der er hele tiden områder hvor SF-stenene ”hopper op” og ligger skævt, til stor gene for alle
der færdes på pågældende steder. Jette gennemgår stierne, for at finde de steder hvor det
er virkelig grelt. Stien langs mosen, som vi deler med Birket, skal også med i denne
prioritering. Vi vil så se på det, når vi er sammen den 29. Herefter indhentes der tilbud på at
få udbedret skaderne.
Ad.8 Næste møde afholdes tirsdag den 12. Okt. Kl. 19.30 hos Lone
Ad.9 Evt. Der var ingen emner til dette punkt.

