
Deltagere: 
Marianne, Thomas, Anders, Rolf, Mark (referent) 
Dato og sted: 23/10 hos Thomas – Rosendalvej 23 
Afbud: Arne, Benedikte 

 
Dagsorden og referat: 
 

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

o Marianne har opdatereret database, 270 husstande er opkrævet kontingent (Ikke 
medlemmer fordeler sig: 10 på Rugbjergvej, 26 på Rosendalvej, 21 på Højvangsvej). På 
næste møde snakkes om, om der skal hverves nye medlemmer.  

o Det er ikke alle medlemmer der modtager digitalt nyhedsbrev. Benedikte har gennemgået 
for dem der har aftalt at modtage på papir, men det drejer sig kun om 15 ud af 48. På 
næste møde snakkes om hvordan vi får flere medlemmer til at modtage nyhedsbrevet. 

o  
- ”Velkomstbrev” på hjemmesiden 

o Marianne har oprettet punkt, men indhold skal opdateres. Der er lavet gennemgang på 
mødet med tilpasninger. 

- Sti mellem Rugbjergvej og Klokkeskovvej, pris, igangsætning: 500 + moms pr m sti inkl. etablering af 

dræn. Ok til igangsætning. Anders aftaler nærmere og informere naboen om hvad der foregår og 

tilbyder at der kan udlægges flis mod nabo for et lille beløb betalt af grundejeren. 

- Status Nabohjælp – afventer Arne 

- Ideaften med Folmer- Anders har ikke været forbi og snakke. Men Folmer har snakket med Thomas 
om julehygge med mulighed for at lokale kan udstille/sælge vare. Der er ikke tro på at folk har tid til 
endnu et julearrangement. Hellere lade Årstidernes spisehus arrangere events hvor der er 
mulighed for at købe fra lokale forhandlere. Julearrangement kan tages op næste år i bedre tid i 
forhold til jul. 

- Ny trailerbestyrer – ingen henvendelser, bestyrelsen kommer derfor til at varetage ordningen i en 
periode med mindre en kandidat når at melde sig på banen. 

- Thomas undersøger muligheder for snerydningskontrakt med entreprenører.  

Nye punkter: 
- Kan/skal der oprettes ekstra side på hjemmeside, hvor der er kort info om radon + 

brugervejledning til apparatet kan ligge?  

- General gennemgang og opdatering af hjemmeside 

o Mark tager kontakt til en for at høre hvad der ligger i at få en ny hjemmeside og evt. inkl. ny 

trailerbooking der fungere korrekt på tablet/IPad osv. 

Opdatering fra udvalg 
- Det Grønne udvalg 

o Der har været afholdt to møder. Dels med afklaring omkring hvad det egentlig er for nogle 
områder og hvad der ligger af aftaler på dem, især med vægt på områder hvor der på 
nuværende tidspunkt ikke er aftaler i forhold til vedligehold. Forhåndsdialog med 
anlægsgartner i forhold til priser på at lave en helhedsplan for området for dialog med 
kommunen.  

- Harmonisering af veje 



o Det har kort i det grønne udvalg været vendt om det skal inkluderes i det grønne udvalg, da 
der ikke har været nogen tilkendegivelser fra andre medlemmer om at træde ind i dette 
udvalg.  Knud der er med i det grønne udvalg er pt den med størst kendskab på området, 
og hvis der derfor kan findes 1-2 mere med nogle ledige timer i dagtimer der vil være med 
til at undersøge harmoniseringen og samtidig hjælpe til med opfølgning/”tilsyn” på 
vedligehold af det grønne område.  

- Trailere 
o Udskiftning af trailer 2 med eksisterende nye trailer er igangsat 
o Der er forespurgt på skarpe priser på en erstatning for trailer 1. 
o Manglende bookinger, afventer afklaring omkring bedre forhold omkring booking via 

tablet/smartphone. 

Nyhedsbrev: 
Udsendelse januar, senest 29. januar 

- Indkaldelse til generalforsamling 

Efterfølgende nyhedsbrev 

- Behov for ny trailerbestyrer 
- Husk mulighed for radonmåling inden varmesæsonen slutter  
- Andet? 

 

Næste møde/punkter til næste møde: 
- 27/11 , evt. hos John med æbelskiver – Mark tjekker med John om det passer. Det bliver i stedet 

tirsdag den 4/12. 

- Strategi for at hverve nye medlemmer og tilmelding til digital nyhedsbrev – skal der omdeles 

seneste nyhedsbrev til alle der ikke er medlemmer og alle der ikke modtager digitalt. 

 

Events i det kommende år 
- Generalforsamling 2019 – tirsdag den 26/2 
- Fastelavn 
- Containere forår 2019 – Sidste weekend i april (med undtagelse af at det rammer sammen med 

påsken) 
- Skt. Hans 
- Sommerfest: Søndag den 25/8. 
- Containere efterår – weekenden efter efterårsferien. 
- Andet? 

Salg i foreningen 

- Højvangsvej 26. Bekræftet af Boliga 
- Højvangsvej 50. Bekræftet af sælgers datter. 
- Højvangsvej 30. Bekræftet af Boliga 
-  
- Rugbjergvej 58? Mangler bekræftelse fra Boliga 



-  
- Rugbjergvej 66? Mangler bekræftelse fra Boliga 
- Rugbjergvej 72? Mangler bekræftelse fra Boliga 

Til salg i foreningen 

- Højvangsvej 48 
- Højvangsvej 16 

 


