
11/10 kl. 20 hos Anders 

1.   Opdatering på økonomi – Benedikte 

Kort orientering. Hvis den gamle skolesti medtages kan der komme budgetoverskridelse alt efter 
hvordan vinteren bliver. Det er besluttet at udfører det alligevel. 

2.   El tilbud ved rundkørsel (juletræ) – Benedikte 

Dette igangsættes, så det er klar til jul. 

3.   Opfølgning fra sidst 

a.   Tilbud ang. Gammel sti – Benedikte 
Der igangsættes arbejde ud fra oprindelige tilbud. Målsætning om at få det igangsat inden det bliver 
for vådt. 
 

b.   Vedligeholdelsesevent – noget nyt fra Stark? – John 
Stark har meldt pas pga. opsigelser. John spørger hos Bygma om de er interesseret i at deltage. 
Udskydes og holdes sammen med generalforsamling. 

 
c.   Trailere (fem punkt skrivelse – billeder ang. Rengøring – opdatering af kontaktdetaljer – 
ejeropdatering) 
Thomas har udarbejdet udkast til specifik nyhedsbrev, som er diskuteret og rettes til klar til 
udsendelse. Samme tid som denne udsendes, ændres koden og der opsættes at alle brugere skal 
genoplyse kontaktoplysninger 
Tre trailere er blevet omregistreret, den sidste mangler, men John arbejder på det. 
Ny trailer afventer til påske. 

 
d.   Gennemgang af grønne arealer – Thomas 
Thomas tager kontakt til anlægsgartner for fælles gennemgang. Der laves fællesgennemgang i 
bestyrelsen den 30/10 kl. 14. 

4.   Asfalt opdatering (Højvangsvej 22-32) – Thomas 

Vi afventer tilbagemelding fra entreprenør på hvordan de vil løse udbedringen. Kommunen har lavet oplæg til den 
ideelle løsning som er fremsendt til entreprenøren.    

5.   Vandudfordringer ved kloak på Rosendalvej 38, Jarlsmindevej m.fl. – Thomas 

Rosendalvej 38, ønsker at være medlem, Benedikte fremsender opkrævning. 

Omfang af problemstilling skal afdækkes, og der skal undersøges hvad der skal til for at afhjælpe problemstillingen. 
Thomas tager materiale med til Mark og snakker det igennem. Herefter laves der oplæg til videre forløb. 

6.   Andet? 
 

Næste møde: Den 28 eller 30 kl 20 hos John. Thomas melder tilbage hvilke dag det bliver. 

 

Strategimiddag: Fredag den 6/1 – hos Constantia. Thomas laver aftale. 


