Referat fra bestyrelsesmøde hos Torben tirsdag den 2 feb. 2010.
1)

Valg af referent:
Ole blev valgt.

2)

Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde d. 24. november.
godkendt.

3)

Status vedr. opkrævninger og tilbud om information om nye referater via mail.
Der lukkes for at sende referater ud via mail, da der er for få, der benytter det. Torben
informerer de berørte.
4)
Legepladsudvalget.
a. Resultat og handlinger vedr. kontakten til kommunen ang. godkendelse af legepladsen.
Ikke noget nyt.
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.
Vores advokat har sendt et anbefalet brev til entreprenøren, men ellers er der ikke sket noget i
sagen.
Mette skriver et brev til Lisette om, at vi agter at benytte legepladsudvalgets midler til at sikre at
legepladsen bliver godkendt. Det er vigtigt at få legepladsen godkendt, ellers kan vi risikere at
forsikringen ikke dækker i tilfælde af ulykke på legepladsen.
c. Evt. nedgravning af drænrør under samt opfyldning med grus ved siden af sti, der, hvor
den lille vippe står.
Vi har pt. Ikke resourcer til at tage os af den lille legeplads.
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).
Punktet udgår.
6) Videreførelse af kontakt til Birket Grundejerforening vedr.
- ukrudtsbekæmpelse på fællesarealer
- godkendelse af legeplads
- den lille legeplads
Med henblik på at skabe klarhed over ejerskab og vedligeholdelse af stien sender Kristian et brev til
kommunen.
7) Opfølgning på klipning / fældning af beplantning på dele af støjvolden.
Ingen bemærkninger.
8) Opfølgning på spørgsmålet om lys på Ammendrupvej og på Kirkebådsvej.
Kristian skriver vedr. belysningsplan.
9) Opfølgning på spørgsmålet om støjdæmpende belægning på Kildevejen.
10) Opfølgning på spørgsmålet om lysregulering i Rundinsvej-krydset.
Punktet udgår, da der nu er kommet lysregulering.
11)
Gennemgang af licitationsmateriale vedr. klipning af buske og græsklipning.
udarbejdelse af udbudsmateriale og beslutning om, hvem materialet sendes til.
Ole laver udkast (sendes senest den 17.2) til bearbejdning på arbejdsmøde den 23.2.Udkastet skal
kun være en opgavebeskrivelse og ikke indeholde juridiske konsekvenser ved misligholdelse af

kontrakten. Vi kan måske senere få hjælp fra LK-anlæg, hvordan de bærer sig ad med det.
12) Opfølgning på brev til kommunen vedr. vand på Kirkebådsvej.
Amin skulle sende udkast til bestyrelsen.
Intet nyt.
13) Opfølgning på brev fra Henrik, K 21 vedr. Dongs kørsel på vore SF-stier.
Henrik skulle skrive udkast til brev til Dong desangående.
Intet nyt.
14) Indkomne forslag.
Intet nyt.
15) Planlægning af næste bestyrelsesmøde
Arbejdsmøde den 23.2 hvor vi kun behandler forslag til licitationsmateriale.
16) Evt.
Hvis nogen ønsker at deltage på bestyrelsesmødet, er I fortsat meget velkommen, blot vil vi gerne
have besked 8 dage før bestyrelsesmødet.
Generalforsamling den 9. Marts 2010. Mette køber ind. Torben skriver indkaldelse.

