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AGENDA 
  
1: Status på anlægsarbejde 
  
Vi får mange henvendelser vedr. status på etablering af fællesområderne på Fyrretoften. Det 
aftales, at Heidi Brorsen kontakter Birch Ejendomme med henblik på, at få en handlingsplan og 
en tilkendegivelse om, hvornår vi kan forvente området afsluttet. 
  
Lars Wandy kontakter EUD, som er ansvarlig for de grønne områder yderst på Fyrretoften ift. 
En handlingsplan for færdiggørelse og overtagelse.  
Ydermere er der et træ, som er gået ud. Det forventes, at dette vil blive erstattet som en del 
af etableringen. 
  
2: Økonomi (Lars Wandy Frederiksen) 
Intet nyt. Der sendes kontingentopkrævning ud umiddelbart efter Generalforsamlingen.  
  
3: Nyt fra Lokalrådet (Kenneth Raabjerg) 
Intet nyt. 
  
4: Henvendelser fra naboerne – er der kommet mails eller andre henvendelser 
(Heidi) 
Som nævnt i punkt 1, får vi jævnligt forespørgsler på etablering af fællesområderne. 
Der er også kommet henvendelse fra en beboer på Fyrretoften vedr. en lastbil, som holder 
parkeret på Fyrretoften. Vi støtter op om, at dette er meget uhensigtsmæssigt, da det både er 
en gene for naboer, men også en fare for trafikken. Vi anbefaler, at der tages kontakt til 
vognens ejer direkte, hvis man kan. 
  
5: Eventuelt 
Der er indkaldt til generalforsamlingen. Der er indkommet 3 forslag, som noteres på endelig 
dagsorden, som sendes ud umiddelbart efter bestyrelsesmødet, så det er i hænde hos 
beboerne. 
Opgaver er delt ud mellem bestyrelsen.  
  
  
Intet nyt at berette. Så længe jorden er så våd, kan de forskellige parter ikke komme videre 
med færdiggørelsen af fællesarealerne. 
Vi har været i dialog med OK Nygaard som forestår vedligeholdelse af vores fællesarealer og 
de har givet en pris på pasning, hvor de nye arealer er inkluderet. De vil også kigge nærmere 
på de områder omkring fællesarealerne, hvor vi har udfordringer med vand.  
  
2: Økonomi (Lars Wandy Frederiksen) 
Lars Wandy Frederiksen gør regnskabet klar til Generalforsamlingen. Der oprettes ligeledes 
Mobile Pay konto til overførsel af kontingentbetaling.  
  
3: Nyt fra Lokalrådet (Kenneth Raabjerg) 
Etablering af Sundhedsskoven er udsat 
Vild med vilje i udbud. Vi hører nærmere ift. Hvordan vores fællesområder kan tænkes ind i 
projektet ved for eksempel af lade græsset vokse vildt på nogle af områderne.  
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4: Henvendelser fra naboerne – er der kommet mails eller andre henvendelser 
(Heidi) 
Ingen henvendelser. 
  
5: Eventuelt 
Der er indkaldt til Generalforsamling den 22. marts i Nørremarkshallen. 
Jørgen Nitschke handler ind. 
Lars Wandy Frederiksen medbringer projektor. 
Heidi Brorsen medbringer computer.  
 


