Referat af bestyrelsesmøde d. 16. oktober 2016.
Deltagere: Jens, Peter, Margrethe, Jacob, Inge og IbRené.
Afbud fra Ole.

Dagsorden
1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelses møde
Referatet blev omdelt til gennemgang, og derefter godkendt.
2. Regnskab v/Peter Grovermann
Der er kommet 9 nye grundejere inden for det seneste år, og det er lykkedes for Peter at tale med 3. Peter
har fået e-mail adresser fra dem.
Vores velkomstbrev og pjecen om ”rødderne” er afleveret til de nye ejere som Peter har mødt, og er blevet
godt modtaget.
Peter vil i nær fremtid sende en opdateret medlemsliste til bestyrelsesmedlemmerne.
Der er kommet lidt penge ind på kontoen ved obligationssalg. Det vil fremgå af årsregnskabet.
Der er kommet regning for drænarbejdet på Hyacintvej.
Regningen er delt op i en andel til Grundejerforeningen, og en andel til H.C. Mikkelsen.
Vi betaler H.C. Mikkelsens andel når grundstykket er overdraget til os.
Vi mangler en regning på vedligehold af vejene, og evt. regningen til Mikkelsen.
Derudover har vi til gengæld ikke de store udgiftstunge opgaver i sigte.
Der kan komme nogle udgifter til sugning af sandfang.
3. Orientering fra formanden
Ole var ikke til stede.
4. Orientering fra Jens vedr. drænprojekt på Hyacintvej og andet
Jens har taget nogle gode billeder fra arbejdet med drænene på Hyacintvej. De bliver sendt til Falcon og
lagt på hjemmesiden.
Vi skal finde sandfangs brøndene, og se om de skal suges.
Entreprenøren vil måle op i forbindelse med opmålingen på Hyacintvej.
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Vi skal vuredere visuelt om der er behov for sugning nu, eller om det kan vente til næste år.
Kommunen er igen rykket for at udbedre skader ved grøften
Kommunen rykkes jævnligt for at udbedre skaderne
Der er også offentlige drænledninger på Violvej og Primulavej, som Kommunen også rykkes for at passe.
Jens vil næste gang melde tilbage fra møde i lauget.
5. Opfølgning og fordeling af arbejdsopgaver
Velkomstbrevet er færdigt.
Jacob har udfærdiget et brev vedr. Vedligeholdelse af grunde og rabatter. Det er godkendt, men det skal
lige undersøges om brevet holder i forhold til deklaration og vedtægter.
Vedr. Hjertestarter:
Trygfonden vil i starten af november oplyse, om der kan bevilges en hjertestarter fra Trygfonden.
Jacob vil undersøge forsikring, og priser hvis vi skal købe en selv.
Vi er enige om, at hjertestarter kan placeres på Henriksvej, ved krydset Jasminvej-Rosenvænget.
Der har tidligere stået en telefonboks, og er EL skab.
Jens og Jacob vil gå en tur og efterse sandfangsbrøndene, og vurdere om der er brug for at de skal suges nu,
eller om det kan vente til foråret.
Vi vil få et overslag på at få målt brøndene op.
Jens drøfter det med Ole.
6. Kommende møder
Næste møde afholdes den 15. januar 2017 kl. 9.30 hos Jens på Dr. Margrethesvej 19
7. Eventuelt
Ikke noget til eventuelt
Referent Ib René Kanto
5. november 2016
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