Grundejerforeningen Potentilvej
Referat af bestyrelsesmøde 13. maj 2008
Afholdt hos: René Hasly Potentilvej 17 – Kl. 19.00
Deltagere: Rene, Helle, Bente, Debbie, Allan & Jens

Punkter til behandling:
1) Generelt
Konstituerende møde
Valg af kasserer – Bente
Valg af referent – Helle
2) Fra formanden
Generelt
Ny kontakt person hos L&R (Jacob Iversen) René har skrevet til L&R med alle de
udestående punkter vi har hos dem.









Ukrudtsbekæmpelse
Flis i plantebælter
Fjernelse af ukrudt på støjvolden
Træer og planter ved søarealet
Bortskaffelse af affald ved søen
Udbedring af huller i vejen ved nr. 13 hvor der skulle have været en pullert
Asfaltarbejde mellem nr. 16 og 18
Udbedring af periodiske søer i græsbælterne

Fællesarealer
Bjørneklo – 10 personer fra foreningen har været ud og fjerne bjørneklo lørdag den 3.
maj – stort tak for indsatsen. Dertil bliver bondemanden kontaktet af parkchefen fra
kommunen mht. at fjerne hans del af bjørnekloen. Lind & Risør – Vi mener stadig
ikke, at vi har overtaget andet end vedligeholdelse af veje og græsset, resten er
stadig L & R’s ansvar

Andet





Formanden forslå at der skulle være en aktivitetskalender for foreningens aktiviteter i
2008 (René udarbejder)
Grundejerforeningen Lavendelvej II har henvendt sig til formanden, med hensyn til
benyttelse af deres private legeplads. Derfor henstilles der til vores grundejere at vi
IKKE benytter deres legeplads.
Grundejerforeningen Lavendelvej II har også henvendt sig i forbindelse med at L&R
siger at vi har overtaget vores fællesarealer. René taler med dem i morgen.
Formanden kom med forslag til et kvartalsvis nyhedsbrev, som alle foreningens
medlemmer kan komme med input til

3) Fra kassereren Konti og betalinger
Likviditetskonto: 148.653,09
Vejfondskonto: 94.485,29
Status og overdragelse fra RH
René overdrager hvervet til Bente
4) Fra andre
5) Fra Udvalg
Festudvalg
Der er fastlagt sommerfest 30. august 2008, derudover arbejdes der på december træf og
fastelavn til februar
Andet
Der er foreslået et udvalg som skal se på evt. legeplads eller lege område i foreningen. Evt.
interesserede er de velkommen til at dannet et udvalg og informere bestyrelsen.
6) Eventuelt





Der blev spurgt til evt. netværk og kabelnet og anden telefoni, er der kun mulighed for
TDC i området, det har ikke været undersøgt endnu, så Jens undersøger hvilke
muligheder der kunne være.
Som nævnt på generalforsamlingen skal der snart være 5 års gennemgang af de første
huse, der bliver lavet en liste med hvilke ting grundejerne skal være opmærksom på
ved denne gennemgang. Denne liste bliver lagt på vores hjemmeside og hvis nogen har
andre forslag er de velkommen til at skrive det til
formand@potentil.dk
Denne emailadresse bliver beskyttet mod spambots, du skal have Javascript aktiveret for at se
den
Der kom forslag om at der henstilles til at benyttelse af støjende haveredskaber (bl.a.
græsslåning og hækklipning) begrænses i weekenden til mellem 10-16. På hverdag
er der ingen begrænsninger.

Næste møde
Hos Allan Potentilvej nr. 19 kl. 19.00 den 24. juni 2008

