Bestyrelsesmøde mandag, d. 22.8.2006, Potentilvej 15.
Alle medlemmer og suppleanter var til stede.
Agenda blev fulgt:
1). Status på foreningens konti.
Saldo var på dagen knap kr. 156.000,-. Desuden skylder NESA os ca. kr. 1.900,- i tilbagebetaling.
2). Fællesarealer.
Foreningen har modtaget brev fra Lind & Risør samt fra Dines Jørgensen & Co. (rådgivende ingeniører), hvoraf det fremgår, at Lind & Risør mener,
arealet er overdraget allerede pr. 10.7.06.
Der er imidlertid samtidig kommet en indsigelse fra kommunen mod skødet på arealerne, da der fejlagtigt er medtaget dele af den kommunale sti,
Bygaden. Dette forhold skal naturligvis bringes i orden inden overdragelsen, men for en sikkerheds skyld sender bestyrelsen et brev til Lind & Risør
med kopi til kommunens vejchef og det rådgivende ingeniørfirma, hvor det slås fast, at vi IKKE har overtaget fællesarealerne. (Frede skriver udkast).
Selv om vi ikke har overtaget området, har vi taget hul på bekæmpelsen af bjørneklo bag søen, som det også er fremgået af vores lokale avis. Da vi er
godt i gang med dette projekt, er plan B med bekæmpelse ved hjælp af fårehold sat på standby.
3). Hundeposestativ.
Vi mangler viden om, hvor vi skal henvende os i kommunen, men Helle følger op på denne sag, og efterhånden som det nye byggeri i Kraghave
området bliver klar til indflytning, holder kommunens påstand om tyndt befolkede områder vist ikke i byretten.
4). Evt.
René fremførte, at hoveddelen af Potentilvejs status som privat fællesvej godt kan anfægtes, da den i høj grad også fungerer som gennemkørselsvej fra
Gammel Bygade til Frøgaard Allé. Vi tager ikke punktet op med kommunen endnu, men afventer dels resultat af høring om Frøhavens protest mod at
overtage arealet på modsat side af Frøgaard Allé (langs jernbanen), dels det kommende forløb i vores overtagelse af fællesarealerne.
Næste møde:

Tirsdag d. 24. oktober, 2006, kl. 19.00 hos René, Potentilvej 17.
Taastrup, 26.8.2006. FP.

