
Deltagere: 
Thomas, Anders, Rolf, Arne, John, Mark (referent) 
Dato og sted: 28/8 hos Anders 
Afbud: Marianne, Benedikte 

 
Dagsorden og referat: 
 

Opsamling sommerfest: 

Vi talte til festen om at udsætte den en uge næste år - altså i weekenden 24.-25. august. Så kommer vi lige 
det ekstra stykke væk fra ferie og skolestart. 
Skal der anden information? For eksempel invitation i 10 udvalgte lygtepæle i vores område. Prøves næste 
år. 
Der skal holdes planlægningsmøde inden for at lette afviklingen. 

 

Opsamling fra sidste møde: 
- Opdateret database over betalende medlemmer.   

o Afventer Marianne og Benedikte begge er tilstede 
- Overblik over ikke elektronisk nyhedsbrevsmodtagere? 

o Er alle blevet opfordret og er der mulighed for at få på papir hvis man ikke har internet? 
o Afventer Marianne og Benedikte begge er tilstede 

- ”Velkomstbrev” på hjemmesiden - Afventer Marianne? 
- Er stien blevet lavet som aftalt ved gennemgang med kontaktperson fra kommunen. 

o Tor har svaret at de får gravet fri, men at vi gerne må feje. -> Det er ikke bestyrelsens 

ansvar at feje. Det bliver en for stor opgave. Der skal følges op når den begynder at vokse til 

igen. 

- Sti mellem Rugbjergvej og Klokkeskovvej, pris, igangsætning.  

o Afventer pris, dialog om mulige løsninger er igen. 

- Status Nabohjælp 

o  Positiv indstilling fra kommune vedrørende projektet. Der skal gås en runde for dialog med 

grundejere om der må stilles skilte hos dem. Arne undersøger muligheden for at finde et 

medlem der kan hjælpe med at banke på dørene i dagtimerne. Der har umiddelbart været 

stille i forhold til indbrud i området hen over sommeren. 

-  

Nye punkter: 
- Opfølgning på mail fra Jens Theilmann. Vedligehold af område med bær og frugttræer. 

o Der er nogen der har været gode og tage opgaven på sig med at luge mv. så området nu 

står meget pænere end tidligere på året. Stor tak til dem! Tanken er at det grønne udvalg 

skal tænke den langsigtede vedligehold ind i deres plan. 

-  Skt. hans bålet: Der står en fin stak haveaffald nede på pladsen. Skal vi i bestyrelsen sørge for at få 

det kørt på genbrugspladsen. Der bliver ikke givet tilladelse til senere afbrænding, lyder meldingen. 

o Umiddelbart ikke et problem at lade det ligge. Skal flyttes inden det brandes for at undgå at 

pindsvin går til.   



- Efterårets containere: Hvornår, hvem bestiller og er der mulighed for halvvejstømning, som 

foreslået af Arne?  

o 26-28/10.  

o Thomas har været i dialog omkring midtvejstømning, men det er alt for dyrt i forhold til 

gevinsten. Derfor bibeholdes nuværende setup. Thomas bekræfter bestilling umiddelbart 

efter mødet. Der skal mindes om bedre belysning end i foråret. 

- Regnvandsproblem ved gammel skolesti ved Højvangsvej 33 

o Regnvandsbrønd er stoppet på stikvej der ligger over. Dette er sandsynligvis skyld i 

problemet. Thomas sender svar og informere om at grundejerforningen har brøndrenser 

som befinder sig på Rugbjergvej 82.  

- Ideaften med Folmer efter samtale til sommerfest om ideer og behovet for ekstra kræfter til at 

fuldfører dem. Positivt.  

o Anders går forbi og får en indledende snak. 

Opdatering fra udvalg 
- Det Grønne udvalg 

o Arne arbejder på at finde dato for første møde. Der er ridset op hvad der er af historik fra 
tidligere arbejde/tanker omkring de grønne områder. 

- Harmonisering af veje 
o Ingen har meldt sig til udvalget. Der er løbende følere ude angående deltagere.  

- Trailerudvalg 
o John ønsker at stoppe pr 1. januar som trailerbestyrer. Der skal derfor findes en afløser hvis 

trailerordningen skal kunne fortsætte i sin nuværende form. Det skal med i nyhedsbrev 
hurtigst muligt. John vil aflevere på en pæn måde, så han skal nok være behjælpelig med en 
god overdragelse med mulighed for overgangsperiode med noget af det praktiske. 

-  

Nyhedsbrev: 
Umiddelbart udsendelse primo-medio september 

- Tak for sommerfest 
- Containere 
- Behov for ny trailerbestyrer 
- Radonmåling fra 1 oktober  
- Andet? 

 

Næste møde/punkter til næste møde: 
- Tirsdag den 23/10 kl. 20 hos Thomas  

 

Events i det kommende år 
- Containere efterår – weekenden efter efterårsferien. (Overvejes at stille dem 1-2 dage før) 
- Generalforsamling 2019 -  
- Containere forår 2019 – Sidste weekend i april (med undtagelse af at det rammer sammen med 

påsken) 
- Sommerfest: Søndag den 25/8. 



- Andet? 

Salg i foreningen 

- Højvangsvej 3. Bekræftet Boliga 
- Rugbjergvej 34. Bekræftet af Boliga 
- Rugbjergvej 46. Bekræftet fra Boliga 
- Højvangsvej 22. Bekræftet Boliga 
- Højvangsvej 31. Bekræftet Boliga 
-  
- Rugbjergvej 66? Mangler bekræftelse fra Boliga 
- Rugbjergvej 72? Mangler bekræftelse fra Boliga 
- Højvangsvej 26? Mangler bekræftelse fra Boliga 
- Højvangsvej 30? Mangler bekræftelse fra Boliga 

Til salg i foreningen 

 


