BESTYRELSESMØDE
26. JUNI 2017 KL. 19.00
Deltagere: Ole, Ala'a, Sune, Rasmus & Maria
Afbud: Sted: Værkerne

DAGSORDEN
1. Valg af ordstyrer & referent v/ alle
•

Referent Maria

2. Grundejerforeningsgebyr & indskud v/ Ole
•

Status - 6 mangler pt. Ole har udsendt reminder mail.

3. Vandrender v/ Maria
•

Status - vi har udfordringer ved biler, barnevogne, kørestole o.lign.

•

Rasmus vil forhøre sig vedr. reglement omkring handicapramper o.lign.

•

Hvis udfordringer med vandrender skal løses skal alle vandrender på de 3 boligveje
ændres / laves om. Samtidig har vi drøftet at udfordringen sandsynligvis vil opstå også i
etape 2, selvom vandrenderne laves ca. 2 cm lavere end i etape 1.

•

Vi er enige om at vi aftaler et møde med borgmesteren.

4. Fællesarealer v/ alle
•

Vi er blevet enige om at der ikke skal lægges kampesten på fællesarealet ved
Stendyssen. Hvis grundejere ønsker at tage kampesten fra den store bunke ved
Klokkergårdsvej, skal det aftales med kommunen.

•

Vi vil opfordre til at der etableres noget mere fællesareal i etape 2-3 fx ved at den
forventede kælkebakke fjernes og i stedet udlægges som grønt areal.

•

Pt. må etablering af legeplads som udgangspunkt etableres i egen have.

•

Vedligehold - Rasmus er i gang med at slå trampestierne og øvrigt fælles areal.

5. Seneste nyt v/ alle
• Støj i området / gult opslag fra kommunen - det er for lille et opslag til at håndværkerne
ser det.
• Håndværkerne starter alt for tidligt og anlæg af etape 2 er meget støjende. Vi vil
opfordre kommunen til at foretage tilsyn ml. kl. 6-7.00 om morgenen.
6. Hjørnegrunde v/ Maria
• Der er pt. endnu ikke en afklaring på en aftale med hjørnegrunde.
7. Tinglysning af deklaration fra Seas Nve i Etape 2 v/ Maria
• Vi har fået nye dokumenter til underskrift om nedgravning af elkabel i etape 2.
8. Eventuelt
• Maria har fejlmeldt til Seas Nve lygtepælen der ligger ned på Grubeløkken - vi afventer
at der sker noget; ligesom der er meldt manglende græsslåning ved udkørsel til
Skælskørvej, hvilket nu er udført.
• Vi har besluttet at blive medlem af Værkerne, hvilket koster 500 kr. årligt, hvor der så er
mulighed for at låne lokaler til møder og generalforsamlinger.
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