Referat af bestyrelsesmøde, tirsdag den 17. september 2009.
Mødet blev afholdt hos Kristian.
Til stede: Kristian, Ole, Torben og Mette
1)
Valg af referent:
Mette
2)
Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde d. 12. Maj.
Referatet godkendt
3)
Status vedr. opkrævninger og tilbud om information om nye referater via mail.
Status d.d. er at der er udsendt rykkerskrivelser til 7 af foreningens medlemmer.
Der er ikke yderligere beboere som har bedt om at få information, vedr. referater via mail.
4)
Legepladsudvalget.
a. Resultat og handlinger vedr. kontakten til kommunen ang. godkendelse af legepladsen.
Jævnfør skrivelse fra kommunen af. 25.03.09, fremgår det, at legepladsen skal have en endelig
godkendelse og, at der derfor skal indsendes en række oplysninger til registrering af sagen i BBR, at
der skal indsendes rapport fra en legepladssagkyndig med en gennemgang af alle
legepladsredskaberne samt en række konkrete oplysninger vedrørende legepladsens konstruktion.
b. Resultat af og handlinger vedr. dialog med entreprenør, Jacob Buchwald Vind og hans undladelse
af at besvare vore spørgsmål og af at få legepladsen godkendt.
På trods af en længere række henvendelser til Jacob Vind, har vi efter mere end 5 år fortsat ikke
modtaget den godkendelse af legepladsen, som det fremgår af købsaftale og kontrakt fra 2004, at
det er Jacob Vind som sørge for, jvf. gældende regler herm.
Vi forventer en afgørelse på denne sag meget hurtigt og, at Jacob Vind gøres ansvarlig for sagens
afslutning og, at legepladsen herefter overleveres til os i den udformning som det fremgår af
købskontrakten.
Vi udarbejder endnu en skrivelse til Jacob Vind.
Torben skriver endvidere til kommunen bl.a. vedr. byggetilladelse, som tilsyneladende allerede
foreligger og om, at forpligtelsen mht. levering af dokumentationsmateriale, jvf. kontrakt påhviler
Jacob Vind.
c. Evt. nedgravning af drænrør under samt opfyldning med grus ved siden af sti, der, hvor den lille
vippe står.
Birket gf. arbejder videre med den lille legeplads, som primært henvender sig til mindre børn.
Frivillige har allerede været i gang med at renovere de eksisterende legeredskaber.
5) Opfølgning på reparation af sti- og SF-stens-arealer, herunder.
Resultat af og status vedr. kontakter til Birket vedr. betaling af halvdelen af den del af regningen,
der vedrører fællesarealet (kr. 6.500,- / 2 + moms).
Birket har accepteret at betale deres del af udgiften.

6) Videreførelse af kontakt til Birket Grundejerforening vedr.
- Ny bestyrelse
- SF-stens udbedring på fællesarealer og betaling af samme
- ukrudtsbekæmpelse på fællesarealer
- godkendelse af legeplads.
Birkets ny bestyrelse: Formand Hans-Christian Therkelsen, Sekretær Jacob Vind, Kasserer Lisette
Ekvall. Suppleant Mads Nilsson.
Birket har fået deres egen hjemmeside: www.gfbirket.dk
Vedr. ukrudtbekæmpelse, tages dette emne op på et kommende møde med Birket.
7) Opfølgning på klipning / fældning af beplantning på dele af støjvolden.
Der er blevet klippet og fældet, og dette arbejde vil blive fortsat senere.
Ole, har egenhændigt stået for nedskæring og bortkørsel af beplantningen ved Ammendrupsvinget.
Tak for det!
8) Opfølgning på spørgsmålet om lys på Ammendrupvej og på Kirkebådsvej.
Vi har i maj måned endnu en gang skrevet til kommunen om dette spørgsmål.
Se skrivelse og svar fra kommunen. (Se bilag 2)
9) Opfølgning på spørgsmålet om støjdæmpende belægning på Kildevejen.
Vi har i maj måned endnu en gang skrevet til kommunen om dette spørgsmål.
Se skrivelse og svar fra kommunen. (Se bilag 2)
10) Opfølgning på spørgsmålet om lysregulering i Rundinsvej-krydset.
Vi har i maj måned endnu en gang skrevet til kommunen om dette spørgsmål.
Se skrivelse og svar fra kommunen. (Se bilag 2)
11)
a. Opfølgning på spørgsmålet om, hvilke aftaler, der i øjeblikket gælder for entreprisen vedr.
klipning af vore græsarealer.
b. Opfølgning på spørgsmålet om, hvilke buske, entreprenøren har beskåret de seneste år? Vi har
fundet aftale fra 2003, hvor der refereres til en plan for, hvilke områder, der skal plejes.
c. Klarlæggelse af behov samt plan for vedligeholdelse.
d. Licitation af opgaven til forskellige entreprenører.
Der foreligger ingen klare aftaler vedr. disse opgaver.
Vi beslutter derfor at få den konkrete opgave beskrevet og herefter sendt i udbud til minimum 3
udbydere udover de udbydere som allerede enten har licitationen, eller som har givet udtryk for at
være interesseret i opgaven.
Ole udarbejder forslag til opgavebeskrivelse for den fremtidige entreprise.
Det udarbejdede materiale, tages op på næste møde til endelig godkendelse, før det udsendes i
licitation.
12) Opfølgning på brev til kommunen vedr. vand på Kirkebådsvej.
Amin skulle sende udkast til bestyrelsen.
Der er ikke kommet noget fra Amin.

Vi afventer dette.
13) Opfølgning på brev fra Henrik, K 21 vedr. Dongs kørsel på vore SF-stier.
Henrik skulle skrive udkast til brev til Dong desangående.
Der er ikke kommet noget fra Henrik.
Vi afventer dette.
14) Indkomne forslag.
Ingen.
15) Planlægning af næste bestyrelsesmøde
Næste møde er planlagt til d. 10. november, kl. 19.30 hos Mette
16) Evt.
Forespørgsel fra Mette vedr. brev fra banken, om elektronisk post. Mette tager kontakt med banken,
for at se om alle nødvendige oplysninger vedr. giroindbetalinger vil fremgå af den elektroniske
udskrift, og om hvorvidt disse oplysninger kan godkendes af revisionen.

20. september, 2009
Med venlig hilsen
Kirkebådsgård Grundejerforening

