
 
 

 

 

 

 

 

BESTYRELSESMØDE  
6. NOV. 2017 KL. 19.00 

 

Deltagere:  Ole, Ala'a, Sune, Rasmus & Maria  

Afbud: - Ala’a 

Sted: Tusindfrydvej 4 
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DAGSORDEN  

 

1. Valg af ordstyrer & referent v/ alle  

 Referent = Ole 

2. Etape 1 - Projekt Vandrender v/ Maria 

 Sune får produceret en test-model på elefantrist. Og får udarbejdet et overblik over 

antal meter, hvor der er behov for riste. Samt skaffer pris. Maria har også kontakt til 

lokal smed, og får pris fra ham. 

3. Fællesarealer  

 Status på etape 1 v/ Rasmus 

 Vedligehold / træer 

Der har ligget sten på fællesareal v/lavning – de er væk nu. Der ligger sten på 

kælkebakke, de bliver fjernet.  

Der er plantet buske rundt ved skrænten i lavningen. 

Rasmus foreslår, at der plantes nogle få sump-eg og buske på fællesareal ud 

mod Store Klokkerbanke. OK til det. 

Gangsti langs dige mod øst er endnu ikke slået – ukrudtet har bredt sig.  Den slår 

Rasmus nu. 

 Vedligehold etape 2 og 3 v/ Maria  

Rasmus kigger på omfanget – og afgiver tilbud. 

 

4. Referat fra møde med GF Klyngehusene 1/11-17 v/ Maria 

 Maria har modtaget eksempel på velkomstfolder. Kan vi overveje selv at udarbejde. 

Klyngehusene har et skilt ved adgangsvejen med overblik over vejene. Maria hører 

Janus, om vi kan få en tilsvarende. 

De var glade for, at vi har fået spærret hullet i skellet. 

 

5. Referat fra møde med nye grundejere 2/11-17 (arrangeret af Kommunen) v/ Maria  

 Der var ikke de store spørgsmål. De nye ejere fik orientering om hjemmeside, budget, 

kontingent osv.  

6. Diverse v/ Ole  

 Økonomien ser god ud. Der står kr. 122.000 på kontoen. Én ejer har fortsat ikke betalt 
kontingent for 2017 – og vi rykker. 

 Nye grundejere skal betale kontingent fra og med 2018. 
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7. Eventuelt  

 Asfaltbelægning / Reflekspæle ved indkørsel Klokkergårdsvej 
Det endelige lag bliver lagt til foråret. Maria har bedt Kommunen om at opsætte 
reflekspæle ved Skælskørvej/Klokkergårdsvej. 

 JF Fengers Vænge 10 har spurgt om de må udlede regnvand til LAR mod vest (overløb fra 
faskine). Det er ok. 

 M.h.t. velkomstgaver mangler der kun 7 nu som ikke er bygget / står færdigt og derfor 

ikke har fået velkomstgaver i etape 1. Der var enighed om at fortsætte den gode stil   
 
 


