Referat: 14. september 2011
Ad1:
Der var ingen bemærkninger til referatet fra bestyrelsesmødet d. 19. april.
Jesper kunne fortælle at arealudvalget består af Jesper som er formand og Anders fra nr. 4.
Da der fortsat ikke er den store tilslutning til at modtage informationer fra bestyrelsen på mail, fortsættes den
almindelige omdeling i postkasserne.
Ad2:
Bente gennemgik budgettet. Der var ingen yderligere bemærkninger. Saldo på likviditetskonto 148.435,05 kr.
Saldo på vejfond 221.109,17 kr.
Ad3:
Lars kunne fortælle at Aktiv Ude kommer og går i gang med opsætningen af legepladsen d. 21. september
og det beregnes at ville tage 2 dage, alt efter vejret.
Når legepladsen er opført, skal der komme en ud og kontrollere at legepladsen er godkendt ud fra de
foreskrevne regler. Lars har igennem firmaet fået en henvisning til en som kan foretage den lovmæssige
kontrol.
Lars har modtaget de obligatoriske igangsætningskort, et som skal bruges når projektet igangsættes og et
når projektet er afsluttet. Kortene skal afleveres på kommunen.
Ad4:
Jesper fortalte om grundejerforeningens første arbejdsdag, som blev afholdt i forbindelse med den årlige
sommerfest d. 20. august.
Der deltog 8-9 husstande som arbejdede godt igennem i ca. 3 timer.
Jesper havde skaffet en masse maskiner, som var et stort hit for vejens mænd, som fik gået alle
plantebælter igennem. Der blev også fjernet ukrudt langs fortovene og efterfølgende blev det sprøjtet.
De små buske på de grønne arealer blev luget og klippet til. Ligeledes blev der klippet græs rundt om skilte
og lygtepæle.
Alle der deltog, havde en hyggelig dag og der var enighed om at resultatet var bedre end det vi de andre år
har betalt en gartner mange penge for.
Ad5:
Debbie fortalte at sommerfesten igen i år var en succes, alle virkede til at hygge sig. Der var dog ikke så
mange tilmeldinger som der har været de andre år, men det kan skyldes sommerferie. Børnene hyggede sig
herligt på den store hoppepude som der var blevet lejet.
I forbindelse med at legepladsen bliver færdig, vil der blive holdt et lille indvielses arrangement, som
legepladsudvalget i samarbejde med festudvalget vil stå for. Der vil komme yderligere information ud om
tidspunkt osv.
Festudvalget har besluttet at vores decembertræf udgår og evt. vil blive erstattet af et sankthans
arrangement i stedet for, men det vil festudvalget beslutte senere.
Ad6:
Der er modtaget et forslag fra grundejerforeningen på Løvefodvej, som omhandler, at alle
grundejerforeninger i fællesskab indkøber fodboldmål, som evt. kan opsættes på det store grønne område
mellem Pileurtvej og Lavendelvej.
Prisen for to mål vil være ca. 12-15.000 kr.
Pileurt/Salvievej har takket nej, da de mener det ville være mest hensigtmæssigt, at sådanne anskaffelser
sker via den fællesgrundejerforening.
Denne holdning deler Potentilvejs bestyrelse også. Allan sørger for at give Løvefodvej en tilbagemelding på
deres henvendelse.
Ad7:
I forbindelse med overdragelse af fællesarealer m.m har Jon afholdt et møde med Kommunen. På dette
møde fik Jon udleveret en kopi af ”Endeligt skøde” som er underskrevet af alle parter også
grundejerforeningen.
Efter mødet har Jon også modtaget meddelelse om at vores kloaksystem er godkendt af Htk kloak A/S og
også er overtaget af Htk kloak A/S.

Nu mangler kun overdragelsen fra L&R. Jon vil nu afholde et møde med L&R med henblik på en endelig
overdragelse og forhandling af de sidste fire punkter: Dræn, evt. plantning af træer ved sø arealet og
slyngplanter ved støjvolden.

Ad8:
Det ser ikke ud til at Kommunen vil tilbagebetale os de 13.000 kr. vedr. søen og ifølge oplysninger fra
Kommunen, så havde problemet ikke noget med Banen Danmark at gøre.
Jon vil på sit møde med L&R tage sø-problematikken op.
Ad9:
Debbie og Jon arbejder med udkast til dette forslag.
Ad10:
Forskellige muligheder blev drøftet og tages op på næste møde.
Ad11:
I forbindelse med at der er en del nye som er flyttet ind på vejen, foreslog Jon, at der laves en
velkomstfolder. Debbie laver et udkast.
Ad12:
Næste bestyrelsesmøde bliver d. 23. november kl. 19.30 hos Jon.
På dette møde skal bl.a. behandles:
- Forretningsgang vedr. kontrol af legepladsen.
- Arealudvalget skal fremvise budgettal for næste år.
- Bestyrelsens tanker til budgettet.
- Fremlægge nye vedtægtsændringer vedr. vejfonden.

