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Bestyrelsesmøde mandag den 9. januar 2012 Kl. 19.00 

Afh. hos Gorm i nr. 9 

 

Dagsorden  
 

1: Formandens orientering. 

Gorm kunne oplyse, at nytårsaften igen har kostet. Denne gang er det gået ud over et af 

birketræerne ved kælkebakken, så der nu mangler 3 træer. Der er indhentet tilbud på nye træer, og 

de kan erhverves for 5-600 kroner stykket i 3-4 meters højde. Der er enighed om, at bestille 

træerne, da det milde vintervejr gør, at de godt kan plantes nu. Gorm vil forsøge at få fat i tre 

vintermåtter, så der kan graves huller, som Vagn og Brian står for, selvom der skulle komme lidt 

frost. 

Gorm har været i kontakt med borgmester Niels Borring, Favrskov Kommune, for at høre, om der er 

sat navne på de veje, som de overvejer at privatisere. Det sker dog først til marts. Gorm gjorde i sin 

samtale borgmesteren opmærksom på, at når områderne bliver private, så gælder de almindelige 

politivedtægter ikke, så hvis der opstår trafikale problemer af den ene eller anden art, så kan vi ikke 

hente hjælp nogen steder. Det blev aftalt, at Gorm sender bestyrelsens betænkeligheder skriftligt 

til borgmesteren. 

 

2: Legepladser i 2012 

Der skulle nu være lagt u-jern op ved afsætningsrampen på svævebanen, så den igen skulle være 

stabil til brug. Brian og Gorm har konstateret råd i de vestlige stolper, så det skal vi have fundet en 

løsning på. 

Carsten har sagt ja til en ny aftale for 2012 til samme honorar. 

 

3: Grønne områder  

Gorm har forhandlet sig frem til en endelig pris for omlægning af plænen ved kælkebakken samt 

kalkbehandling af alle plæner. Prisen bliver 19.000 kr. + moms. 

Der er ikke tilfredshed med beskæringen ved det vestlige læbælte, og det er aftalt, at Carsten, 

Marianne og Gorm kigger på det en gang til. 

 

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

Der er stadig 2 restancer, som nu er overgået til advokat. 

 

5. Godkendelse af dagsorden til den kommende generalforsamling. 

Det er besluttet, at generalforsamlingen finder sted i skolens samlingssal (er bestilt) mandag den 



 

 

20. februar 2012 kl. 19.00. 

Det blev drøftet, om der er grundlag for en kontingentstigning med begrundelse i en privatisering af 

vore veje, så vi ikke skal have en gevaldig stigning fra den ene dag til den anden, men vi blev enige 

om at klappe hesten, indtil der foreligger en endelig afgørelse fra kommunal side. 

Dagsorden vil blive omdelt senest i weekenden den 28/29 januar 2012 (Brian lige numre og 

Marianne ulige numre). 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest den 

6. februar 2012. 

Der vil være en øl/vand til de “mange“, der møder op! 

 

6. Eventuelt. 

Gorm sørger for, at dagsorden til generalforsamlingen også vil være at finde i opslagskassen. Det 

samme gælder regnskab 2011 og budget 2012, når det er klar. 

 

 

Med venlig hilsen 

På bestyrelsens vegne 

Gorm 

 


