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       6/25/2013 
 
Dagsorden + referat fra bestyrelsesmøde den 22-06-13- afholdt på den store 
legeplads: 
 
Dagsorden: 
 
1: Formandens orientering siden sidste bestyrelsesmøde (affaldsplan - læbælter - gøskning - nyt 
skilt) 
Gorm kunne oplyse, at der den 13. juni blev afholdt et møde i InSide i Hammel vedr. den 
kommende affaldsplan, hvor især et punkt var af vital betydning for os, der bor herude i den 
nordvestlige ende af kommunen (hvor langt vil man køre til den nærmeste genbrugsplads?). Der 
hersker jo nok ingen tvivl om, at der er en mening med, at kommunen nu har udleveret 
genbrugsbeholdere, som på sigt skal være med til at indskrænke antallet af genbrugspladser! 
Gorm kunne ikke deltage i mødet, men sendte en mail til Favrskov Forsyning, hvor han har gjort 
opmærksom på, at vi ikke kan leve med en forringelse af den service, vi har nu. 
Hele mailen kan læses på vores hjemmeside.  
Med hensyn til læbælter var der på generalforsamlingen lidt utilfredshed med, at læbæltet  ved 
Petanquebanen ikke var klippet helt ind til grundejerne, og at læbæltet mellem nr. 82 og 105 slet 
ikke blev klippet. Bestyrelsen tog klagerne alvorligt og meddelte, at vi nok skulle sørge for, at det 
blev bragt i orden, og allerede dagen efter generalforsamlingen fik vi en aftale (pris) i stand med en, 
der kunne klare opgaven. 
Vi er ikke klar over, om grundejerne ikke tror på, hvad vi siger og lover, for allerede få dage efter 
havde klageren selv foretaget beskæringen, så den aftale, vi havde fået i stand, faldt helt til jorden. 
Vi er selvfølgelig glade for, at grundejerne giver en hjælpende hånd, men så skal det ikke foregå på 
ovenstående måde. 
Gorm kunne oplyse, at alle vores stier er blevet gødet, samt kælkebakken og de grønne områder, 
som virkelig var “sultne”. 
Med hensyn til den igangværende tilmelding til hjemmesiden  er vi ved at nå halvdelen af 
grundejerne, men for at få de sidste med, har Gorm fået lavet et nyt skilt hos Flemming Kruse, der 
opfordrer folk til at “besøge” hjemmesiden, hvor man kan tilmelde sig - man skal huske på, at fra 
2014 vil al kommunikation foregå via nyhedsbreve!!!!!!!!!! 
  
 
 
2: Gartneraftale for 2014. 
Det var med stor glæde, at Gorm kunne informere om, at vores nuværende gartner, Keld Larsen 
godt vil tage 2014 med! 
 
3: Gennemgå økonomien for resten af 2013. 



 

 

Kaj kunne oplyse, at vores økonomi ser yderst fornuftig ud, og at der nu er blevet oprettet en 
vejkonto, som er spærret frem til 2018. Sparekassen giver en meget lille belønning, men lidt er 
bedre end ingenting. 
 
4: Legepladserne 
Vi har nu lagt vores vedligeholdelsesplan/skema ud på hjemmesiden, så alle kan følge med i, hvad 
der bliver lavet af reparationer. Ud over, hvad der står i planen, har vi indkøbt 1 m3 faldsand (1.099 
kr) 
 
5: Sct. Hans 
Alt er klar  med sang og så videre, så nu håber vi bare på godt vejr. (I skrivende stund er det vel 
overstået, og de 50-60 fremmødte fik en hyggelig aften. Der skal også lyde en stor tak til Carstens 
børn for den flotte heks!) 
 
6: Eventuelt. 
Intet væsentligt. 
 
 
Med venlig hilsen 
Bestyrelsen 
 


