GLF-Bestyrelsesmøde 3. november 2020
Til stede:
Jørgen From (JF), Jørgen Nitschke (JN), Lars Wandy Frederiksen (LWF), Kenneth Korshøj (KK)
og Heidi Brorsen (HB)
Hos Jørgen Nitschke, Fyrretoften

AGENDA
1: Status på anlægsarbejde
Der er nu slået græs rundt om Fyrretoften, så der er dannet rabat.
Mod Kobbelvænget er der slået græs, men kun halvvejs. LWF følger op med HedeDanmark.
Der er plantet ekstra træer ved Grundet Ringvej, som manglede eller var gået ud.
LWF og HB mødes med Birch den 5. november ift. overdragelse af Fyrretoften.
2: Økonomi (Lars)
Der mangler 7 betalinger, LWF sender rykker for at følge op.
Hjemmesiden og mail domænet er fornyet. HB har lagt ud for betaling og givet bilag til LWF (kasserer).
3: Nyt fra Lokalrådet (Jørgen N)
JN har deltaget i sit første mødet i Lokalrådet.
Det har ikke været muligt at mødes i gruppen pga. corona, så det var første møde i lang tid.
Der ligger referat på Lokalrådets hjemmeside.
Der skal laves skilte, som fortæller nærmere om arbejdet omkring den grønne vision. I bestyrelsen vil vi
henstille til, at de ikke bliver for høje, så de ødelægger udsigten og naturen i området.
Vi er blevet tilbudt et borde/bænkesæt af Lokalrådet. HB undersøger om det er muligt at sætte et sæt
ved legepladsen på Fyrretoften.
Vi har vendt muligheden for at etablere en pakkeboks til PostNord pakker, hvilket vi i bestyrelsen er
enige om ikke er attraktivt, da der er rig mulighed for at hente pakker andre steder i området.
4: Antenneforening (Jørgen F)
JF har været til første møde i Antenne Foreningen.
Bestyrelsen i Antenneforeningen har behandlet tilbud om opgradering af vores anlæg fra Stofa og
youSee. Der blev set meget på fordele og ulemper ved begge tilbud, et skift til Stofa ville betyde en
væsentlig stigning på pakkepriser på mellem kr. 371,- og Kr. 1140,- på TV-pakkepriser, udskiftninger af
tv-bokse og modem m.m. Så set ud fra en samlet vurdering blev det besluttet at fortsætte samarbejdet
med youSee.

Læs mere på Antenneforeningens hjemmeside

5: Mail fra Lærketoften 13, angående vand og ødelæggelse af fællesarealer
KK, KWF og JF vil gå forbi og tage en snak på lørdag den 7. november.
HB svarer tilbage på deres henvendelse.
6: Mail fra Grantoften 8, angående opkørsel
Henvendelse vedr. manglende opkørsel til carport.
Den er nu etableret, så vi betragter sagen som afsluttet.
7: Datahåndtering / tilgå data (Kenneth)
Dialog om hvordan vi håndterer data og eller tilgår data, herunder mails, referater mm.
En mulighed kunne være at have Onedrive / Dropbox.
HB og KK undersøger mulige løsninger.
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8: Julefrokost (Kenneth)
Julefrokost er aftalt fredag den 4. december med bestyrelsesmøde først.
HB bestiller mad
JF køber drikkevarer (øl, vin og vand)
HB sender invitation til alle inkl. Suppleanter.
9: Henvendelser fra naboerne – er der kommet mails eller andre henvendelser (Heidi)
Spuling af kloakker på foranledning af henvendelser fra naboer.
LWF igangsætter spuling af kloakker i hele grundejerforeningens område.
10: Evt.
Kobbelvænget
Papirarbejdet til overdragelse af Kobbelvænget er sat i gang, så vi kan være klar i starten af det nye år,
hvor det forventes, at vi skal overtage området.
HB har indsamlet oplysninger på alle i bestyrelsen, som er krav til overdragelsen.
Opsamling fra Generalforsamling
JF har kontaktet kommunen ift. at komme i dialog, da vi gerne vil etablere stillevej, men det er ikke
lykkes at lave aftale endnu på trods af adskille mails og telefonopringninger. JF forsætter med at komme
igennem.
Næste møde:
Fredag den 4. december.

