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Referat af bestyrelsesmøde 
 

Mødetidspunkt : Tirsdag den 29. oktober 2013 klokken 19:00  

Mødested  :  Mark Petersen, Stakkeledet 30 

Sluttidspunkt :  

 

Navn Deltagende Ordstyrer Referent Hvornår 

Ariane Batchelor (AB) X   18-03-2013 

27-08-2013 

Jacob Christian Hansen /JCH) Afbud   28-05-2013 

28-01-2014 

Lotte Christiansen (LC) X X  30-04-2013 

26-11-2013 

Mark Petersen (MP) X   26-02-2013 

29-10-2013 

Klaus Huse (KH) X   29-01-2013 

24-09-2013 

Hans Wagner (HW) X   25-06-2013 

Torben Bang (TB) X    

     

Suppleanter     

Henriette  Knutzen (HK)     

Hanne  Sparre (HS)     

Administrator     

Grethe Hervard (GH) X  X - 

 

Agenda                                                                                                       Ansv. 

1. Valg af ordstyrer     GH 

2. Valg af referent     GH 

3. Underskrift af referat fra sidste møde 

 

4. Asfaltering ”Grusstykke Brådebæksvej" samt vejlån 

      til de der ønsker afdragsordning   JCH/GH 

      Arbejdet er færdigt og GH har modtaget regningerne. Der overføres  

Kr. 158.000,- fra grundejerforeningen vedr. asfaltering til projektet samt 

Ydes et vejlån til de beboere der har ønsket det. AB og TB underskrev 

5 ansøgninger vedr. dette, der kommer et par stykker mere. 

 

5. Drænarbejde Toftebjergvej/Brådebæksvej                        GH 

      Arbejdet er næsten færdigt, der mangler bl.s. færdiggørelse omkring  

Brøndene. AB oplyste at BR11A vi lægge en stor faskine i indkørslen,  

således at den også kan tage vejvand.  

 

6. Renovering areal foran UB5    TB/LC 

      TB oplyste at bagkanten af asfalten bliver skøret a, at trappen fjernes, 

Og at der lægges asfalt i stedet for trappen, dernæst muldjord langs det asfalterede stykke 

foran UB5 til den nye indkørsel til huset. Næste år sættes der kantsten. 

 

7. Hjemmeside      KH 

      Tilbud indhentes på oprettelse og design af ny hjemmeside. Mark  

Inddrages i projektet. 

 

8.  Orientering og meddelelser fra administrator   GH 

      Herunder henvendelser til bestyrelsen 
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GH havde medbragt forskellige brochurer vedr. legehuset og legeredskaber. 

Det blev besluttet at fjerne det nuværende legehus, der er gået i stykker grundet 

Stormen og vente med nyt til foråret. 

 

9   Orientering og meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer  

LC fik lov til at bruge kr. 60.000 ,- på fællesarealet, dels ti oprydning efter stormen delt til 

fældning af træer. Det blev besluttet at bålet bliver liggende til næste år. 

Mark oplyste at der ligger en større gren på stien bag Fruerhøj, LC beder gartneren om at 

fjerne den. 

TB oplyste at regnvand fra Bomosevej og Holmager ikke kan komme bort, da grøften er bag 

foreningens område ikke bliver renset. TB tilbød at tale med ejeren af arealet bag foreningen. 

    

10.  Næste møde 26.november 2013 hos Lotte 

 

 

 


