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Medlem  Tilstede  A�ud  
Dorte  x   
Michael   x  
John  x   
Beth   x  
Steffen   x  
Me�e  x   
Veronika  x   
Søren   x  
Lone   x  

 
 

Punkt   1  Titel:fremmøde  
 
 

Da   bestyrelsen   grundet   lille   fremmøde   ikke   er   beslutningsdyg�g,   har   vi   ikke   behandlet   alle   punkter.   
Beslutning:  
 
Ansvarlig:                                   Dato  

 

Punkt   2  Udvalgsarbejde  
Sagsfrems�lling:  

a) Lysudvalg.   Bestyrelsen   har   modtaget   faktura   over   udført   arbejde   og   lysudvalget   har   holdt   sig  
indenfor   budge�et.    Det   endelige   regnskab   foreligger   ikke   endnu,   men    bestyrelsen    vil  
“offentliggøre”   så   snart   det   er   klar.   Lysudvalget   har   gennemgået   mørke   ple�er,   for   evt.   løsning.  

b) Vejbredde,   hæk   og   hegn.   Se   også   medlemshenvendelse   fra   Morten.  
 
Beslutning:    

a) lysudvalget   holder   møde   og   beslu�er   hvor   der   skal   ekstra   lys   op,   når   vi   ved   nøjag�gt   hvor   mange  
penge   der   er   �lbage   på   budge�et.   

b) Så   snart   vi   har   sikret   os,   at   de   birkevængere   som   endnu   ikke   har   udført   arbejdet,    har   fået   besked  
om   at   arbejdet   bliver   udført   af   eksternt   firma,   sæ�er   vi   det   i   gang.   

  
 
Ansvarlig:      Lone   og   Dorte                                  Dato:    Opfølgning   på   næste   møde  

 

Punkt   3  Medlemshenvendelser  
Sagsfrems�lling:  

a) Inger   nr.   46.   Inger   e�erlyser   birkevængere   og    bestyrelsesmedlemmer   der   vil   arbejde   med   forslag  
�l   hvordan   vi   sikrer   at   overfladevand   kan   nedsive.   Max   antal   m2   på   parcellen   flisebelagt   og   andre  
�ltag.  

b) Niels   nr.   89   vedr.   de   nye   boligska�eregler.  
c) Peter   nr.   140   vedr.   støjhegn   mod   Mørkhøjvej.  
d) Morten   nr.   163   vedr.   klipning   af   hæk   mod   Mørkhøjvej   så   der   kan   ryddes   sne   med   traktor.  
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e) Lone   nr.   167   Afledning   af   overfladevand/regnvand  
f) Me�e   148.   Ansøgning   om   fremudleje.  

 
Beslutning:    

a) Udsat   �l   næste   møde.   
b) Dorte   henvender   sig   �l   Niels.  
c) Vi   invitere   Peter   nr.   140   �l   næste   bestyrelsesmøde,   med   henblik   på   inspira�on   og   informa�on   vedr.  

støjhegn.   
d) Se   punkt   2.  
e) Lones   regnvand   skal   afledes   �l   faskine,   da   der   er   plads   nok   på    hendes   parcel.   
f) Me�e   nr.   148   har   fået   �lladelse   �l   at   fremudleje   i   sommeren   2020.   

 
Ansvarlig:                                        Dato:   

 

Punkt   4  Titel:   Nyt   fra   bestyrelsen  
Sagsfrems�lling:   

a) Velkommen   �l   nye   Birkevængere,   vi   genoptager   de�e   punkt.   
b) Velkommen   �l   ny   havemand  
c) Tak   �l   arrangører   og   kor   �l   juletræstænding.  

  
Beslutning:  

a) Velkommen   �l   Bea   Marie   og   hendes   to   store   sønner,   som   overtager   nr.   25   i   december.     Velkommen  
�l   Julie   og   hendes   to   piger,   som   har   købt   nr.5   og   fly�er   ind   i   det   nye   år.   
Velkommen   �l   den   nye   havemand,   Stephen   nr.176.  
 

Ansvarlig:                                           Dato:   
 

Punkt   5   Titel:   Årshjul   og   Velkomst   �l   hjemmesiden  
Sagsfrems�lling :  

a) Skal   på   hjemmesiden.  

Beslutning:  
a) Færdig   �l   hjemmesiden,   når   de   sidste   re�elser   er   skrevet   ind.  

  
Ansvarlig:            Beth                               Dato:   

 

Punkt   6  Titel:   udestående  
Sagsfrems�lling:   

a) Beth,   lidt   sager  
b) brev   vedr.   samarbejde   med   forvaltning,   Michael,   Dorte   og   Lone  
c) forslag   �l   opsamling   af   “glemte   sager”   Beth  
d) fritagelse   for   afgi�,   vandafledning.   Steffen  
e) Gadespejl   ved   udkørsel   �l   Mørkhøjvej.  

 
Beslutning:  

Alle   udestående   opgaver   udsæ�es   �l   næste   møde.  
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Ansvarlig:                                        Dato:   

 

 

Punkt   7  Titel:   Trafikstøj   fra   Mørkhøjvej  
Sagsfrems�lling:   

a) Se   henvendelse   fra   Peter   nr.   140  
 
 
Beslutning:  

a) se   under   punkt   3.   
Ansvarlig:                                          Dato:   

 

Punkt   8  Titel:   Eventuelt  
Sagsfrems�lling:  

a) Glædelig   jul   og   godt   nytår,   næste   bestyrelsesmøde   bliver   d.   6   januar.   
 
Beslutning  

a)  
 

Ansvarlig:                                           Dato:   
 

 

 


