GLF-Bestyrelsesmøde 23. marts 2021
Til stede:
Jørgen From, Jørgen Nitschke, Kenneth Raabjerg, Lars Wandy og Heidi Brorsen
Hos Heidi Brorsen

AGENDA
1: Status på anlægsarbejde
• Status på overdragelse kobbelvænget (LW)
o Formel overdragelse ikke planlagt endnu, da vi ikke har lavet gennemgang.
o Vi afventer invitation til gennemgang af området i maj inden vi overtager
området.
• HB sender mail til Birch for at få en status på overdragelse og lave aftale om
asfaltgaranti.
• LW tager fat i Nils Skou ift. græsslåning yderst ved Lærketoften og Grantoften ned mod
skoven, hvor vi gerne vil have en pæn græskant inden der kommer vildt græs.
2: Økonomi (Lars)
• Gennemgang af regnskab for 2020 og budget for 2021.
• Vintertjeneste stiger, da der er kommet flere stier på planen. Der er også kommet et
beredskabshonorar på, som ydelse for at de står til tjeneste.
• LW indhenter tilbud på vedligeholdelse af grønne områder hos Kobbelvænget, så vi kan
lægge budget herefter.
3: Nyt fra Lokalrådet (Jørgen N)
• Vild med Vilje er afsluttet, der sættes ikke gang i nye projekter.
• Nabohjælp.dk er lukket
• 26/4 affaldsindsamling – Heidi sender ud fra GLF med tilmelding, så vi også er
repræsenteret
4: Antenneforening (Jørgen F)
• Ingen møder siden sidst
5: Lærketoften 13 & Sti øst for Fyrretoften
• Vi afventer svar fra kommunen om vi kan lave dræn på området for at udbedre
problemet. JF følger op.
• Øst for Fyrretoften – vi har meldt ind til Kommunen, at der er udfordringer med stien.
Afventer handling fra kommunen.
• Mellem Grantoften og Lærketoften – kommunen har afvist at hjælpe, da vi har
overtaget området. HB kontakter beboerne der er generet af vandproblematikken og
inviterer med til næste møde. Vi afventer forslag til løsning fra beboerne, der er generet
af vand i haverne.
6: Udfordring med asfalt
• Vi diskuterede mulighederne for at reparere asfalten eller om der skal lægges nyt lag
på.
• JF kontakter asfalt entreprenører og får et godt råd og et tilbud

Næste møde planlagt tirsdag den 18. tirsdag hos Jørgen From, Lærketoften 18.

