
6/9 kl 20 hos Thomas 

a) Evaluering af sommerfest 

Succes. Der blev arrangeret rundbold, mens ellers var der fri leg som fungerede godt. Måske mulighed for 

at der er tilbehør til kødet, men det skal tilpasses så der ikke er stort overskud, som risikere at gå til spilde.  

b) Event om vedligeholdelse 

I forhold til bygningsvedligeholdelse. Der er dialog med Stark om de ønsker at deltage i denne event. John 

følger op, så det kan landes som et oktober arrangement. Hvis ikke de har interesse laves der forespørgsel 

hos andre byggemarkeder. 

 Nabohjælp 

Forslag om at invitere nogen ud og snakke om det i forbindelse med event om vedligeholdelse. Kan evt. 

kombineres med at nogle kommer og snakker om alarmer. 

Foreløbig plan om at holde event i uge 43 

c) Trailere 

Forslag om at der ligges billeder, der viser forventninger til rengøring 

Næste gang man laver login for at booke trailer vil man bliver bedt om at bekræfte oplysninger 

(telefonnummer og e-mail) 

Trailere står stadigvæk i de gamle formænds navne. Dette skal ændres til at stå i grundejerforenings navn. 

For at dette kan lade sig gøre skal nogle af dem synes. John sætter i gang med syn og omregistrering.   

d) Nyhedsbrev 

Opfølgning på sommerfest, tak for kagerne fra bageren. 

Datoer omkring containere. 

Oplysning om ny trailer og ny koder. Ligeledes at der stilles krav om at der ved næste login bliver bedt om 

at det kan bekræftes at oplysninger er korrekte.  

Obs på at der kan bestilles på PC. Info om placering nu er mærket op. 

Status på hvad der skal ske med stier 

Grønne arealer skal ikke længere betales over grundejerforeningen. 

Oplys om at der er tjeklister fra Nabohjælp omkring sikring af bolig. 

 

Særskilt nyhedsbrev omkring trailer brug: 

Oplysninger omkring hvad det koster i døgnet at være med i trailer ordningen. General opsang omkring 

forventet rengøring og genplacering på samme plads.  

Oplysning om at de skal huske at melde ind med skader. Grundejerne betaler for skaderne. 

f) Status på stier 



Remastien kan godkendes med beløb på 14.437,5. Thomas tager kontakt og det sættes i gang. Dette er en 

udbedring af de fliser der ligger uhensigsmæssigt. Forespørgsel omkring chikaner, er ikke bearbejdet 

yderligere da det efter kommunens udsagn ikke er en sti beregning til cykler. Der er sendt ny forespørgsel 

til kommunen om at få lukket bommen ud mod Klokkeskovvej.   

Samme entreprenør bliver bedt om at give pris på den gamle skolesti. Så vandpyt der samler sig på den 

nederste del af stien kan undgås. 

g) Diverse 

Strategimiddag den 16/9.  

Grønne udvalg: Det er nedlagt, håndteres fremadrettet af grundejerforeningen. Der er taget kontakt til 

konsulent, som kan bidrage til overordnet strategi for de grønne områder. Der arrangeres et møde hvor der 

kan være fælles gennemgang med konsulent om fremtidig strategi. Område med frugt/grøntareal tages 

med i dialog omkring hvad der skal gøres for optimal vedligehold. 

Legeplads: Kan der udvides med noget som er til lidt større børn. Der sendes forsigtig forespørgsel på om 

det kan godkendes af kommunen. 

 

1. Betaling for de grønne arealer til kommunen: skal vi "opsige" aftalen med kommunen?   

Fordi kommunen ikke sender fakturaer på deres arbejde med pasning af de grønne arealer, besluttes det at 

dette ikke længere skal varetages at grundejerforeningen. Kommunen bliver derfor bedt om fremadrettet 

at afregne direkte med de enkelte beboere. 

2. Kan det virkelig ikke løses det der med at nogle mail adresser ikke kan modtage nyhedsbreve?  Bør vi 

så ikke papir-omdele eller videresende fra vores egen mailadreaser?  

Forsøg med ny nyhedsbrev udsendelses platform, i et forsøg på det ikke filtreres fra ved udbyder, som er 

tilfældet lige nu ved TDC kunder. Hvis det ikke afhjælper er det nødvendigt at sende fra private e-mailkonto 

til de berørte. 

 

Næste møde: 

11/10 kl 20 hos Anders 

1) Event om vedligehold mv. 

2) Containere  

3) Trailere 

4) Grønne område 

5) Status på stier 

6) Evt. 


