
Bestyrelsesmøde 26/5-2016, Rugbjergvej 82 kl 20.00. 

Daniel er fraværende ellers fuldtalligt. 

Mark er referent 

1) Opfølgning fra sidst 

Mangler opfølgning på udsendelse af nyhedsbrev. 

Spuling af regnvandsbrønde, Daniel har måske kort med optælling og ellers laver Benedikte optælling. Der 

findes to der kan give bud. John har en kontakt. Det skal sikres at der er sikkerhed for hvad der sker hvis 

brønden falder sammen under spulingen. 

 

2) Opfølgning på containere (tilpasning i forhold til efterår?) 

Det var god kapacitet i foråret. Samme antal benyttes til efterår.  Evt. kan der oprettes kort der viser hvor 

de står optimalt. 

Datoer for efterår skal på hjemmeside (Daniel). 

 

3) Strategimiddag 

Ændres til efter sommerferien. Trailer medhjælper inviteres også med. Muligheder for datoer 16/9, 23/9, 

30/9. Mark ændre igangværende Doodle.  

 

4) Sankt Hans 

Der er styr på alt det praktiske. Bestyrelsen må gerne melde ind, hvem der har mulighed for at hjælpe. 

 

5) Sommerfest 

Venter til næste møde. 

 

6) Opfriskning af hvilke områder grundejerforeningen vedligeholder 

Bånd ud mod ormslevvej er grundejervejs ansvar og grundejerne må ikke fælde træ osv. Oplysninger 

omkring dette gøres mere klart på hjemmesiden, så nye ejere bliver opmærksom på dette. 

 

7) Events: foredrag om vedligeholdelse, simulator 

Mulighed at skrive med ud i nyhedsbrev, om nogen har interesse for det og kan være driver på besøg af 

Simulator(latbil).  



God ide med foredrag omkring vedligeholdelse, John har kontakt og vil undersøge om det kan arrangeres ” 

go hjem møde” en aften, hvor 1-2 områder kan belyses.  

8) Status Remastien 

 

I nyhedsbrev skal skrives at belægningen er grundejerforeningens ansvar, der orienteres også at der ikke 

må cykles på stien. Chikane kommer efter afklaring af belægning, hvis der forsat er problemer med cykler 

og knallerter. Kommune opsætter skiltning i forhold til cykel og knallert forbud.   

 

9) Status ”Den gamle skolesti” 

Der er ved at blive indhentet tilbud på udbedring af den nederste del af stien. Det er måske også relevant 

øverst på stien. Det undersøges om den øverste del af stien også trænger til udbedring. Der skal skrives 

rundt at ejere op til stien skal huske at klippe hækken, så det er muligt at passere. 

 

10) Status på trailerpladsen 

Det er ved at blive afklaret omkring pladsforhold i forhold til at ejeren har planer om ombygning.  Det 

afventer derfor hvad byggeplanerne medfører om det fortsat er muligt at have trailerplads på nuværende 

adresse. 

Opsang omkring behandling af trailer i nyhedsbrev. Der opsættes derfor tavle med ordensregler, mens det 

afklares omkring byggeri.  

Nyere trailere skal omregistreres til grundejerforeningen i stedet for at stå i formandens navn. 

 

11) Status kontingent 

Der afventer fortsat opkrævning fra kommune i forhold til vedligeholdelse af grønt areal. Der sendes sidste 

rykker for om der kommer opkrævning. Ellers sendes der opkrævning ud fra et estimat. 

 

12) Punkter til næste bestyrelsesmøde som afholdes den tirsdag den 5/7 kl. 20.00 hos Benedikte  

a. Evaluering af Sankt Hans 

b. Sommerfest 

c. Event om vedligeholdelse 

d. Vedligeholdelsesplan for grønne område 

e. Nyhedsbrev 

f. Fastlæggelse af dato for strategimiddag 

 


