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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:   Byggesager  
Sagsfrems�lling:  

a) Tonni,   nr   39;   har   anmodet   om   fuldmagt   �l   nedrivning   af   det   gamle   hus  
 
Beslutning:  

a) Fuldmagten   er   underskrevet  
 
Ansvarlig:      Dorte                                   Dato:    Følger   op   på   næste   møde  

 

Punkt   2  Udvalgsarbejde  
Sagsfrems�lling:  

a) Lysudvalg;   der   er   lys!   Lysudvalget   laver   en   gennemgang   onsdag   den   6.   november,   og   vil   dere�er  
informere   om   det   på   hjemmesiden   og   på   Facebook.   Bestyrelsen   har   endnu   ikke   modtaget   en  
faktura   på   arbejdet.  

b) Vejbredde,   hæk   og   hegn:   Det   ser   rig�g   fint   ud   mange   steder,   men   der   er   enkelte   steder   hvor  
hækkene   er   for   brede   -   og   det   er   især   ud   mod   Mørkhøjvej,   da   de   brede   hække   forhindrer  
snerydning   med   traktoren   og   udsyn   for   biler   der   kører   ud   fra   foreningen.  

 
Beslutning:    

a) Lysudvalget   følger   op,   og   skriver   status   på   hjemmeside   og   på   Facebook.  
b) Udvalget   vil   gå   en   runde   i   denne   uge   og   følge   op;   dem   der   ikke   har   klippet   hække   ind   i   brede   vil  

here�er   blive   kontaktet   mhp.   at   gøre   dem   opmærksomme   på,   at   bestyrelsen   vil   få   hækkene   klippet  
�lbage.   

 
Ansvarlig:                                        Dato:   

 

 

Punkt   3  Titel:   Medlemshenvendelser  
Sagsfrems�lling:   

a) Bestyrelsen   har   modtaget   3   uformelle   henvendelser   vedr.   �l-   eller   ombygning  
b) Niels   nr   89   har   spurgt   vedr.   Opera�on   Dagsværk  
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Beslutning:  
a) Vi   vender   �lbage,   når   der   ligger   ansøgninger  
b) Desværre   er   der   ikke   nogen,   der   har   meldt   sig   �l   at   stå   for   det.   Vi   skal   være   �dligere   ude   næste   år.  

 
Ansvarlig:                                           Dato:   

 

Punkt   4   Titel:   Årshjul  
Sagsfrems�lling :  
Der   er   lavet   et   udkast   �l   et   årshjul.  

Beslutning:  
Det   er   godkendt   og   offentliggøres   snarest   på   hjemmesiden.  
  
Ansvarlig:     Lone,   Beth   og   Søren                                       Dato:    Inden   næste   møde  

 

Punkt   5  Titel:   Velkoms�older  
Sagsfrems�lling:   
Beth   har   lavet   et   udkast   �l   en   ny   og   opdateret   velkoms�older.   
 
Beslutning:  
Er   gennemgået   på   mødet,   og   er   vedtaget   med   enkelte   re�elser.   Den   lægges   på   hjemmesiden   snarest.  
 
Ansvarlig:        Beth   og   Søren                                    Dato:    Inden   næste   møde  

 

 

Punkt   6  Titel:   Udeståender  
Sagsfrems�lling:   

a) Henvendelse   �l   Trafik-   og   Miljøforvaltning  
b) Vandafledning  
c) Lys   ved   lille   gang   mod   Mørkhøjvej  
d) Arbejdsweekend  

 
Beslutning:  

a) Michael   fastsæ�er   en   dato,   og   indkalder   Lone   og   Dorte  
b) Steffen   arbejder   på   sagen  
c) Arbejdet   påbegyndes   i   denne   uge  
d) Asfalt   på   lille   gang   ud   �l   Mørkhøjvej,   resterende   vejbump,   el-arbejde   i   fælleshuset  

 
Ansvarlig:                                           Dato:   

 

Punkt   7  Titel:   Eventuelt  
Sagsfrems�lling:  

a) Trafikstøj   fra   Mørkhøjvej  
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b) Gadespejl   ude   på   Mørkhøjvej  
c) Havearbejde;   Gert   stopper   som   havemand  

 
Beslutning  

a) Bestyrelsen   tager   punktet   op   på   næste   møde  
b) Bestyrelsen   tager   også   de�e   punkt   op   på   næste   møde  
c) Bestyrelsen   søger   en   ny   haveperson  

 
Ansvarlig:                                           Dato:   

 

 

 


