
Referat fra bestyrelsesmøde d. 7.4.2016 

Tilstede: Benedikte, Thomas, Daniel, Mark, Anders, John 

 

Konstituering: 

Formand – Thomas Christensen, Rosendalvej 23 

Næstformand – Anders Lauritsen, Rugbjergvej 80 

Kasserer – Benedikte Jacobsen, Rugbjergvej 82  

Sekretær – Mark Slater, Højvangsvej 

Webmaster – Daniel Monin, Rugbjergvej 43 

Trailerbestyrer – John Gylling, Højvangsvej 12 

 

Forslag fra generalforsamlingen: 

Der blev i forbindelse med generalforsamlingen indsendt et forslag om: ”Ønske om forhindringer og 

skiltning vedr. knallertkørsel på gangsti mellem Rugbjergvej og Rosendalvej” 

Bestyrelsen har drøftet dette forslag og vil i den henseende undersøge følgende: 

-- undersøgelse af om det er tilladt at cykle på rema-stien 

-- hvem står for vedligeholdelse af stien, hvem rydder op i skoven? 

-- skal der sættes bomme op? 

-- knallertchikane hele vejen 

-- fliser er ved at gå fra hinanden 

Bestyrelsen vil tage kontakt til vores kommunale kontakt som enten kan svare på disse spørgsmål eller 

henvise til den rette. 

 

Containere 

Der bliver arbejdet på at få en ny 2-årig kontrakt og der er sendt forespørgsler afsted til 3 leverandører. Så 

snart valget af leverandør er truffet bliver den endelige dato meldt ud, der arbejdes på den sidste weekend 

i april.  

Efter vi havde for få trailere i efteråret er det besluttet at køre med følgende antal fremadrettet: 

Forår: 4 Højvangsvej  - 5 Rugbjergvej - 3 Rosendalvej 



Efterår: 5 Højvangsvej - 5 Rugbjergvej - 3 Rosendalvej 

 

Nyhedsbrev: 

Der skal snarest udsendes nyhedsbrev med indhold af den nye bestyrelses konstituering, ny trailer ,referat 

af generalforsamling, påpegning af regler omkring trailerbooking, skift af kode, opsætning af skilt, i 

forbindelse med trailerbooking gælder det fremover at regler aktivt skal accepteres før der kan bookes. 

 

Regnvandsbrønde: 

Undersøgelse af fælles spuling af regnvandsbrønde. Hvor mange er der fordelt på vores veje 

 

Skt. Hans: 

Benedikte og Anders deltager i planlægningshold i samarbejde med Jarlsmindevejs grundejerforening. 

Det var måske værd at overveje ekstra dej til snobrød samt skumfiduser og mariekiks til børnene 

 

Sommerfest: 

Dato d. 21.08.2016 

Planlægning på næste møde 

 

Strategimiddag: 

Der udsendes en doodle for at finde en dato samt sted. 

 


