Bestyrelsesmøde 21. maj 2019
Til stede:
Simon Kirkeby, Nina Nowack, Lars Wandy Frederiksen og Heidi Brorsen
Afbud: Kenneth Raabjerg
Hos Lars, Grantoften
AGENDA
1: Status på anlægsarbejde
Fyrretoften
Vi afventer svar fra kommunen ift. hvornår de går i gang med at etablere fællesområderne.
Det aftales, at vi vil følge op en gang om måneden for at holde dialogen i gang. Lars er
ansvarlig for kontakt til kommunen, da han har været tovholder på denne opgave. Nina og
Heidi (som beboere på Fyrretoften) vil minde Lars om at kontakte kommunen inden hvert
bestyrelsesmøde, så vi hjælper hinanden med denne opgave.
Lærketoften og Grantoften
Vi afventer svar fra kommunen vedr. anlæggelse af stier.
2: Økonomi (Lars)
Der er sendt mail til alle naboer med opkrævning på kontingent til 2019. Der er allerede
mange der har betalt, så pt. mangler der ca. 24-25 betalinger. Vi sender rykker til de sidste 1.
juni. Hvis der stadig mangler betalinger herefter, vil Lars tage fat i de enkelte naboer, da det
kan skyldes manglende mailadresser eller fraflytninger.
3: Nyt fra Lokalrådet (Kenneth)
Intet nyt.
4: Henvendelser fra naboerne – er der kommet mails eller andre henvendelser
(Heidi)
Henvendelse fra Fyrretoften om græsslåning rundt om de ulige numre. Vi har svaret, at det
skyldes at Niels Skou stadig ejer dette område, det har vi ikke overtaget endnu.
Henvendelse om at arrangere førstehjælpskursus ift. at lære at bruge hjertestarter. Vi sender
videre til Lokalrådet. Hvis de siger nej, henviser vi til, at man selv kan arrangere, så kan vi
sponsorere forplejning.
5: Eventuelt
Heidi indkalder til møde med de 2 udvalg vedr. legeplads og beplantning, så snart vi ved
nærmere om Lokalrådets planer for området. Nina vil også deltage i møderne.
Vi har fået aftale om overtagelse af antenneforeningsbidrag til underskrift. Simon læser den
igennem og sender den rundt.
Næste møde 22. juni kl. 10 hos Nina på Fyrretoften.

