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Dagsorden: 

 

1: Formanden vil orientere. 

Der er bestilt brakpudsning til det grønne område ved skoven. 

 

2: Rydning af bed på den store legeplads med efterfølgende påfyld af muld og græssåning. 

Der var enighed om at rydde bedet, da det er svært at holde fri for ukrudt. Efter rydningen vil der 

blive påfyldt muld og sået græs. Til efteråret vil der blive plantet 5 æbletræer i ca. 2 meters højde. 

Der var også enighed om at nedlægge petanquebanen, da ingen bruger den. Carsten har tidligere 

fjernet hegnet, da det var gået til i råd. Den vil ligeledes blive sået til med græs. 

Prisen for begge projekter løber op i små 10.000 kroner incl. træer. 

Vi skal ligeledes have kigget på de højeste træer ved den vestlige sti! 

 

3: Legepladser 

Carsten har påmonteret aluskinner, men der er problemer med enderne of siderne af de 

påmonterede dørkplader. Det kniber med, at det kan holde til regnen. Hvis der ikke kan findes en 

økonomisk forsvarlig løsning, må det holde, så længe det kan. 

Carsten har ligeledes repareret vippen på den østlige legeplads. 

 

4: Hvordan går det med at få de sidste kontingentkroner i kassen? 

Kaj oplyste, at vi stadig har 10.000 kroner tilgode (5 skyldnere), men de er nu sendt til inkasso. 

 

5: Aftale med YOU SEE løbende fra og med 1. marts 2001 til og med 28. februar 2013. 

     (vedtaget på sidste generalforsamling) 

Kaj har haft en forespørgsel fra en beboer om at blive fritaget for grundpakken fra YOU SEE 

Vi skal gøre opmærksom på, at vi på generalforsamlingen vedtog at sige ja til det tilbud, Gorm 

havde forhandlet sig frem til, hvilket betyder, at vi alle er bundet til grundpakken frem til 28. februar 

2013 

 

Med venlig hilsen 

Gorm 

 


