BESTYRELSESMØDE
20.05.2021 KL. 19.30
Deltagere: Karina Koefoed-Nielsen (KKN), Maria Riis (MR), Rasmus Sinding (RS), Kasper
Jeppesen (KJ), Ole Hansen (OH)
Afbud: RS
Sted: Virtuelt

1. Valg af referent - Valgt: OH

2. Emner til afklaring / beslutning
1) Riste/net for afløbsrør v/KJ - Drøftet tilbud med kloakmester? Hvilket materiale & levetid
udføres det i?
Udskudt til næste møde.
2) Tilbud/overslagspris på fremtidig asfaltbelægning på private veje v/KJ
Udskudt til næste møde.
3) Fællesareal ved Store Klokkerbanke/Klokkestøberlodden/Munkehegnet – Dialog via Sorø
Kommune v/MR
Kommunen har været i dialog med grundejer om retablering. Det forlyder, at der sker noget
snarest. Vi kan se, at området ved Store Klokkerbanke er ordnet.
4) Slotsgrus på 3 stier v/ KKN
Der er modtaget tilbud i dag d 20/5 fra Hede Danmark og Per Larsen. Besluttet at acceptere
billigste tilbud som var fra Per Larsen.
5) Velkomstbrev til nye grundejere v/ MR
Udkast var udarbejdet og blev godkendt af bestyrelsen.
6) Gennemgang af oversigt over udestående opgaver v/ MR
Oversigt gennemgået – bemærkninger til følgende punkter:
Slynget rende for enden af Digesløjfen ser ud til at fungere nu iflg KJ.
Vi afventer opdateret vedligeholdelsesplan for fællesarealer fra Kommunen. Der er fra
Kommunens side sat en mand på opgaven så vi forventer, at den snart foreligger.
7) Fibia – opfølgning på asfaltlapning på Grubeløkken, Rundhøjskrogen & Barnedysringen v/MR
og RS
Fibia vil først køre en kampagne på området, hvor der gives tilbud til de husstande, der endnu
ikke er tilsluttet. Derefter foretages asfaltlapning. Så vi afventer.
8) Arbejdsgruppe vedr. blomster, træer & beplantning v/ KKN & MR
KKN og MR har afholdt opstartsmøde med gruppen d. 10. maj 2021. Og der er mange gode
ideer!
9) Generalforsamling afholdes 29. august 2021 kl. 15.00, Sorø Gymnastikefterskole – BEMÆRK NY
DATO
10) Gennemgang af opdateret dagsorden v/MR
Blev gennemgået og godkendt.
11) Revideret regnskab 2020 & Budget 2021 v/OH
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Regnskabet er på vej rundt til underskrift i Bestyrelsen og skal derefter revideres.
12) Indkaldelse sker via mail senest 7. august 2021 inkl. regnskab 2020, budget 2021 etc.
Afleveres til RS, der rundsender. Principper for vedligeholdelse af fællesarealer medsendes.
13) Eventuelle henvendelser til grundejerforeningen v/ alle
KKN har modtaget henvendelser omkring gravearbejde på areal ud mod Sognefogedvej. Vi har
hørt, at det drejer sig om forberedende arbejde med henblik på at søge godkendelse af
lokalplansændring til udstykning.
14) Eventuelt
Intet til dette punkt.
15) Nyt møde
Onsdag d. 18/8 kl. 19.30 reserveres i kalenderen til eventuel drøftelse af indkomne forslag til
generalforsamlingen.
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