
 

Side 1 
 

Referat af bestyrelsesmøde den 14. februar 2019 

1. Siden sidst + udeståender fra mødet d. 20-11 
2. Fastelavns arrangement 
3. Status - opdatering af hjemmeside 
4. Leverandør aftaler 2019 
5. Arbejdsdag 2019 - ansættelse af "Handyman" 
6. Status dræning i 82 området 
7. Udskiftning af områdets frugttræer? 
8. Projekt vejbelægning 
9. Budget 2019 + Indkaldelse til generalforsamling 
10. Eventuelt 

Tilstede: Lone, Kirsten, Even, Jens, Poul og Anders (referent) Afbud: Anette 

Ad1, Even og Martin har endnu ikke taget stilling til beplantningen ved det gamle regnvandsbassin. Det skal 

færdiggøres af gartneren her i 2019, så de har god tid. 

Ad2, Invitation til fastelavn er sendt ud. Lagt på Facebook og Kirsten sætter lamineret invitation op ved 

indkørslen. Kirsten hopper af som arrangør og fra næste år må yngre kræfter i foreningen tage over. Kirsten 

sender invitation til Anders, som lægger den på FB. 

Ad3, Jens kontakter Kristian og et login til hjemmesiden, så bestyrelsen selv kan uploade lette punkter, som 

referater osv. 

Ad4, Poul fortæller der er indgået ny aftale med gartneren for 2019 og 2020. Prisen er steget en smule fra 

DKK 130.000 til DKK 133.640. Ordlyden er ændret en smule, så der nu skæres kanter 2-3 gange om året. Vi 

skal lave en ordentligt udgangspunkt på næste arbejdsdag. 

Ad5, Dette års arbejdsdag bliver en rettesnor for, hvor vidt en “handyman” er nødvendig. Dette skal 

udmeldes på generalforsamlingen. Opgaver er bl.a. Hundeposer, opsamling af affald osv. 

Arbejdsdagen fastlægges til lørdag d. 4. Maj.  

Ad6, Jens har endnu ikke hørt fra entreprenøren på Beder Landevej. Han kontakter derfor et alternativ så vi 

forhåbentlig har et bud til generalforsamlingen. Det vurderes at der skal nedgraves dræn på begge sider af 

vejen bagerst i område 2, som tilsluttes eksisterende kloakering. 

Ad7, der er 27 træer som skal udskiftes. Vi kontakter gartneren for et bud på en udskiftning. Vi forudsætter 

at projektet fordels over et par år. Det undersøges om ikke løsningen kunne være at fælde alle de “gamle” 

pæretræer, men måske ikke genplante alle steder. Poul snakker med Peter om tilbud, som kan fremlægges 

på generalforsamlingen. 

Ad8, Vi afventer afslutning på dræningsprojektet, før der igangsættes noget. 

Ad9, Budgettet fastholdes og rundsendes med indkaldelsen til generealforsamlingen. Der kommer jo højest 

sandsynligt et par forslag, som skal finansieres. Mulige datoer for forsamlingen kunne være 25. Marts eller 

d. 3. April. Kirsten kontakter Eskegården for mulig bookning af lokaler. Anders bestiller skilte til stamvejen 

både til generalforsamling og arbejdsdag. 


