Bestyrelsesmøde hos Søren, mandag d. 28.5.2018
Tilstede: Marie Louise, Christian, Morten, Charlotte, Joachim og Søren.

1. Valg af referent. Søren blev valgt til referent.
2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde d. 23 april. Søren nævnte, at den omtalte
husstandsomdelte opkrævning vil blive brugt som opfølgning primo juni.
3. Snerydning. Morten har talt med ansvarlig embedsmand, der henstillede til relevante udvalg
at man dropper at tilbyde denne service. Morten spurgte til løsning. Muligvis noget for en
gartner? Der er muligvis tale om fælles skoleveje og dermed en offentlig forpligtigelse.
Morten undersøger med Kommunen og med gartner.
4. Erhverv i garager? Erkendt problem, men ukendt grundlag for at gøre indsigelse. Hænger
også sammen med indkørselsforholdene, der er uklare. Charlotte laver udkast til mail
sammen med Marie-Louise. Sendes til administrator. På Mortens forslag inddrages
forholdene omkring afvanding til kloakken.
5. Afspærring af Fyrrevang. Sagen er sat i bero, der nedsættes et borgerudvalg – mere
borgerinddragelse ønskes. Kontakt fra andre foreninger om at samarbejde. Vi afventer
kontakt fra kommunen.
6. Udkørsel fra Hirschsprunghus: Genbo på Bredevej har været meget aktiv og resultatet er
akceptabelt. Konklusion at Hirschsprungshus ikke må flytte udkørslen, mens der vil blive
givet dispensation til ny parkering mod vest. Der skal i øvrigt laves nyt forslag for den østlige
del af p-pladsen. Generel god tilfredshed med resultatet af høringprocessen.
Generel drøftelse af trafikken på Bredevej sættes på dagsorden til næste møde.
7. Planlægning af Skt. Hans. Usikkerhed om hvorvidt Foreningen har en rolle. M-L vil gerne tage
initiativ på vestlige anlæg. Tager initiativ til FB og mail vedr. fælles arrangement og vil
opfordre til at der findes en tovholder på Uglevangen/Østlige anlæg. Forslag kl. 19.30.
8. Huse til salg – Fyrrevang 6 og Bredesvinget 14.
9. Økonomi – ca. 1/3 har betalt. Søren afklarer evt. udestående med kommunen.
10. Eventuelt:
Klipning af hæk ved Uglevangen, dvs. hækken ind mod Uglemosen. Hækken skal klippes
og rødderne skal samtidigt fræses væk, således den tidligere brandsti mellem Uglemosen og
det grønne område bliver genetableret. Derefter skal grene og rødder køres væk - hvilket vi
endnu ikke har bestemt et tidspunkt for. Konkret tilbud indhentes (Morten tager en snak
med en alternativ gartner), men vi forventer at det fremover bliver muligt at holde indenfor
det løbende budget. Joachim indhenter også et tilbud. Tilbud indhentes også på hele
opgaven. Det prioriteres dog i sensommeren. Fokus her og nu er på at bringe udeståender i
orden.
Ansvaret for de delte vandrør (forsyning, der løber gennem hele rækker) blev drøftet.
Christian vil undersøge evt. tidligere drøftelser samt status ift. Forsikring.
Det blev aftalt at sætter sommerfest på dagsordenen til næste møde, der holdes 18. Juni hos
Marie Louise

