
Referat fra bestyrelsesmøde hos Hanne den 18. august 2014 

Til stede var Jørn, René, Sidsel, Hanne, Ole og Eva. Afbud fra Birgitte 

 

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde  
Godkendt uden bemærkninger 

2. Opfølgning på punkter fra sidste bestyrelsesmøde 
Garagesagen på Bredesvinget – er det lovligt at drive erhverv fra garagerne? 
En længere debat mundede ud i, at Jørn og René blev pålagt at fremskynde mødet med kommunen. 
Endnu engang blev det diskuteret om foreningen skal købe garagerne. 
Det blev nævnt, at garageejeren ikke betaler for snerydning og at han næppe vil være interesseret i at eje 
garagerne, hvis der ikke må drives erhverv derfra. 
 

3. Nyt fra kommunen 
Brugerbetaling på kloaker. Det kommer til at koste 42 kr. pr. kloak. Der var stemning for en kollektiv 
løsning. René vil undersøge, hvad en privat løsning vil koste 
 
Rottebekæmpelse. 
Flere beboere i bebyggelsen har konstateret rotter. De kommer op via huller i ledningsnettet. Bestyrelsen 
opfordrer til at beboerne får tegnet en udvidet rørforsikring. Det blev kort diskuteret, hvilke 
forsikringsforhold der gælder på brandstierne. Skulle der være problemer her, så var der stemning for at 
finde en kollektiv løsning 
 

4. Høstfest og Æbledag. 
Høstfest den 29. august. Sidsel og Birgitte arbejde videre på høstfesten. I tilfælde af dårligt vejr bruges 
arealet ved Fyrrevangsgaragerne. Kim og Christian rejser teltet. Et mindre telt bruges til dække over 
grillen. Sidsel søger for dette. 
I tilfælde af godt vejr bruges det grønne område ved Bredesvinget. Ole henter grillen og hjælper til med 
bordene. Birgitte og Sidsel søger for div.indkøb.  
Æbledag den 28. september.  
Det blev overvejet om datoen var den rette. Der ligger allerede mange æbler på jorden. Birgitte og Sidsel 
vil finde en løsning 
 

5. Grønne områder  
I afledning af høstfesten opfordres gartneren til at give de grønne områder en makeover. René kontakter 
Berit. 

 
6. Hjemmeside 

Ole nævnte hvad der er blevet uploadet siden sidst. René fik forelagt et udkast til en ny brugermanual til 
hjemmesiden.  

 
7. Økonomi:  

Jørn redegjorde kort. Der bliver et underskud på ca. 3000 kr. Glatførebekæmpelsen og det nyindkøbte 
legehus (vest) er årsag det dette. Der mangler stadig et kontingent. Dette søges inddrevet ad rettens vej. 
Formuen bliver ca. 30.000.  
Kort debat om pris for oplysninger til ejendomsmæglere. Det blev vedtaget at 300 kr. er en passende pris. 
 

8. Eventuelt 
Næste møde: Tirsdag den 7. oktober kl. 20.00 hos Jørn  

Rækkefølgeliste for bestyrelsesmøder foreslås placeret på indkaldelsen som sidefod. René søger for dette. 
I følge mail fra 21. maj 2014 er rækkefølge følgende: René, Sidsel, Hanne, Jørn, Birgitte og Ole 

 

Referent: Ole Lemvig 


