
Refeferat	  fra	  bestyrelsesmøde	  den	  9.	  september	  2013.	  
	  

1. Referat	  fra	  sidst	  
Pia	  beskærer	  selv	  sine	  træer.	  Ellers	  blev	  referatet	  godkendt.	  

2. Remi	  udtræder	  af	  bestyrelsen	  
Pga.	  travlhed	  udtræder	  Remi	  af	  bestyrelsen.	  Nicolai	  indtræder	  som	  medlem	  af	  bestyrelsen.	  
Pia	  forsætter	  som	  suppleant.	  
Remis	  ansvarsområder,	  legeplads,	  byggesager,	  næstformand,	  fordeles	  på	  næste	  
bestyrelsesmøde.	  

3. Medlemshenvendelser	  
a. Et	  medlem	  har	  henvendt	  sig	  angående	  opførelse	  af	  skur.	  Da	  placeringen	  var	  

problematisk,	  finder	  medlemmet	  en	  ny	  løsning.	  
b. 2	  medlemmer	  har	  henvendt	  sig	  ang.	  financiering/omlægning	  af	  lån.	  Lån	  og	  Spar	  bank	  

ønsker	  underskrift	  på	  en	  ”Grundejerdeklaration”.	  Dette	  kan	  ikke	  imødekommes	  da	  vi	  
ikke	  kan	  give	  pant	  til	  tredje	  part.	  Vores	  advokat	  Ole	  Fischer	  har	  været	  ”inde	  over”.RKD	  
ønsker	  underskrift	  på	  allonge	  hvor	  de	  har	  indflydelse	  på	  vore	  vedtægter.	  Dette	  kræver	  
en	  generalforsamlingsbeslutning	  så	  kan	  derfor	  heller	  ikke	  imødekommes.	  

4. Udestående	  arbejdsopgaver	  
a. Firmaet	  der	  skal	  genetablere	  lågen	  mod	  Mørkhøjvej	  har	  matriel	  klar	  i	  uge	  38.	  Arbejdet	  

burde	  igangsættes	  umiddelbart	  derefter.	  Cylinderlåsen	  er	  blevet	  fjernet	  så	  vi	  kommer	  
til	  at	  betale	  for	  en	  ny.	  

b. Trailerne	  er	  efterhånden	  flyttet	  fra	  P-‐pladsen.	  	  
c. Birkevangs	  officielle	  adresse.	  Sagen	  er	  træg,	  Dorte	  rykker	  igen	  
d. Udhængsskab	  til	  referater	  m.m.	  kommer	  når	  Per	  har	  tid	  og	  lyst.	  
e. Opmåling	  mellem	  to	  parceller	  overgivet	  til	  Per	  og	  John	  der	  træffer	  aftale	  med	  de	  

involverede	  parter.	  
5. Medlemssager.	  Dorte	  tager	  sig	  af	  medlemssagerne	  
6. Vore	  elledninger	  skal	  i	  jorden	  og	  i	  den	  forbindelse	  har	  vi,	  uden	  indsigelser,	  accepteret	  at	  

der	  er	  givet	  gravetilladelse	  til	  kabelnedlæggelse.	  Der	  vil	  i	  samme	  moment	  blive	  nedgravet	  
kabler	  til	  belysningen	  mhp.	  ny	  og	  bedre	  	  vejbelysning.	  
Nedsættelse	  af	  arbejdsgruppe	  der	  skal	  forsøge	  at	  forene	  gravearbejdet	  med	  evt.	  
nedsivningsanlæg	  m.m.	  Arbejdsgruppen	  består	  foreløbig	  af	  John	  nr.	  78,	  Flemming	  nr.27.	  
Hans	  nr.	  165.	  John	  og	  Flemming	  indkalder	  til	  møde.	  

7. 	  Evt.	  De	  huse	  der	  er	  fremudlejede	  og	  har	  været	  det	  2	  år	  eller	  mere	  får	  en	  henvendelse	  fra	  
bestyrelsen	  med	  henblik	  på	  at	  husene	  bliver	  sat	  til	  salg	  som	  vedtægterne	  foreskriver.	  Dorte	  

	  
	  
Næste	  bestyrelsesmøde	  er	  mandag	  den	  7.	  oktober	  kl.	  19.00	  i	  kontorhuset	  
	  
Dorte	  
	  


