Bestyrelsesmøde 3. december 2019
Til stede:
Jørgen N, Lars Wandy, Simon Kirkeby, Kenneth Raabjerg og Heidi Brorsen
Hos Lars, Grantoften
AGENDA
1: Status på anlægsarbejde
Etablering af wadier på Fyrretoften etableres færdigt i uge 49. Der bliver sået græs i det nye
år. Mod syd op mod cykelstien, bliver der sået en vildt blanding, som ikke skal slås så ofte.
Cykelstien syd for Fyrretoften er hævet, så der vil forhåbentlig ikke længere være problemer
med vand på cykelstien.
Der er dog også udfordring med vand på cykelstien øst for Fyrretoften. Vi vil bede OK Nygaard
om at vurdere, om der kan gøres noget for at udbedre dette, så der ikke er is og vand på
stien.
Beplantning af træer på Grundet Ringvej påbegyndes i uge 49, hvis planen holder. Niels Skou
betaler for 16 træer. Vi skal betale for 5 træer, så de kan fordeles pænt ud på området. Der
plantes træer på begge sider af vejen.
Efter aftale med Birch Ejendomme overtager Grundejerforeningen arealet nord + øst for
Fyrretoften (på venstre side af vejen). Vi overtager først resten af området, når wadierne er
færdigetableret.
2: Økonomi (Lars)
Vi mangler stadig kontingent for 2019 fra et par grundejere. Vi tager fat i de respektive ejere
og får det udbedret.
3: Nyt fra Lokalrådet (Kenneth)
Udkast til den grønne vision er nu godkendt, så vi får materiale til godkendelse.
Der opsættes blandt andet 3 borde/bænke sæt ved stien nede ved skoven og en stiforbindelse
til Grejsdalen via Sundhedsskoven + shelter/overnatningsmulighed.
4: Henvendelser fra naboerne – er der kommet mails eller andre henvendelser
(Heidi)
Vi har fået et par henvendelser vedr. vand på fællesområderne. De fleste henvendelser kan
klares pr. mail, men en enkelt henvendelse har vist sig svær at klare pr. mail, så de
pågældende naboer er inviteret til næste bestyrelsesmøde.
5: Eventuelt
Simon (Formanden) har af personlige årsager ønsket at udtræde af bestyrelsen. Simon
fortsætter formelt som formand frem til den kommende generalforsamling, mens hans opgaver
fordeles mellem den øvrige bestyrelse.
Efter aftale med Grundet Antenneforening overtager vi ejerskabet af antenneboksen. Vi
overtager også betaling af bidragsydelsen fra januar 2020.

