
Deltagere: 

Thomas, Anders, Benedikte, Daniel, John, Mark (referent) 

Dato og sted: 07/02-2017 hos Anders 

Dagsorden og referat: 

Opsamling fra 2016: 

- Status på Grønne arealer og aftale med Kommunen: Ny kontaktperson hos kommunen, alt afventer 

til dette er på plads.  

- Status på udbedring af Remastien: De går i gang når vejret tillader det. 

- Status på aftaler omkring asfalt arbejde: 

o Datoer for 5. årsgennemgang: Thomas er ved at få oplysninger fra Per. Efterfølgende kan 

det sættes i kalenderen, til opfølgning inden. 

o Skader efter entreprenør på Højvangsvej 22-32: Der følges op i løbet af foråret, når vejret 

er bedre. 

- Spuling af regnvandsbrønde: Der skal indhentes tilbud for udførelse. Ca. 120 brønde. Holst Kloak i 

Skanderborg og Risskov kloak spørges om pris på opgaven. John tager kontakt. 

- Vandudfordringer ved kloak på Rosendalvej 38, Jarlsmindevej m.fl.: Kommunen arbejder på hvad 

problemet skyldes, og er ved at afklare hvad der skal ske. De regner med at have en løsning i løbet 

af sommeren.  

Generalforsamling (evt. inkl. event om vedligehold) 

- Bekræftelse på dato og sted: 28/2 kl. 19.30 til 21.30. 

- Bestyrelsen mødes kl. 19.00 

- Udseendes som nyhedsbrev i weekenden. 

- Skal der overvejes at gøre ekstraordinær reklame for generalforsamlingen denne gang? Efter vi 

skiftede nyhedsbrev leverandør, burde vi nå ud til en del flere, men alligevel kunne det måske være 

en idé at gøre opmærksom på andre måder? (evt. et opslag i rema?) 

- Manuel aflevering af indbydelse i postkassen. Thomas printer til omdeling. Thomas deler ud på 

Rosendalvej, Benedikte på Rugbjergvej, Mark og/eller John på Højvangsvej.  

- Aftale på plads omkring foredrag om vedligeholdelse? Emner? Ventilation? Anders har erfaring 

med Solarventi, måske kunne de være relevante eller andet ventilationsfirma? Anders spørger 

SolarVenti og Per Højlund om emner inden for vinduer/døre, tag eller andet. 

- Forslag om at bruge MobilePay til indbetaling af kontingent i stedet for brug af Girokort. 

- Info om Nabohjælp. Lader det være op til de enkelte vænger. 

- Der skal være info omkring trailerordningen og om hvordan den skal køre for at den kan fortsætte. 

Events i det kommende år 

- Datoer for containere: Ugen efter påske 20-23/4, ugen efter efterårsferien 26-29/10 

- Fastelavn: 26/2 kl. 10, afholdes i kantinen på skolen.  

- Sankt Hans, 23/6 fredag, holdes igen sammen med Jarlsmindevej.  

- Sommerfest, søndag den 20/8,  

Fastelavn 

- Afhentning af nøgle (torsdag). John afhenter torsdagen inden mellem 9 og 15. 



- Forberedelser, mødes kl. 9.30, Benedikte handler ind ud fra gamle indkøbsliste. 

- Invitation sendes også til Jarlsmindevej. Tilmelding senest 1 uge før. 

Trailere 

- Opsamlende nyhedsbrev, udskiftning af koder, bekræftelse på kontaktoplysninger på brugerne. 

Nyhedsbrev får sidste tilretning. 

- Daniel har gjort klar til tvungen opdatering af brugeroplysninger. Derudover mangler vi stadig 

udsendelse af trailer-nyhedsbrev samt skift af trailerkode. 

- Skal der gitter på en tredje trailere? John har fundet et brugt gitter, som kan sættes på den nye 

trailer. John igangsætter hvis det passer som forventet. 

Nyhedsbrev: 

Ændres til at der løbende sendes nyheder ud som enkelt emner/nyhedsbreve, i stedet for at der samles 

sammen til større nyhedsbreve. De store nyhedsbreve har været lidt langt imellem. 

- Invitation til fastelavn, udsendes ASAP 

- Invitation til generalforsamling 

- Nyhedsbrev om trailere 

- Info om vandproblematik 

- Osv. 

 

Salg i foreningen 

- Rosendalvej 61 

 

Næste møde: Aftales efter generalforsamling 

Punkter til næste møde: 


