Hagenstrupparkens
Grundejerforening

v/Uffe Thomsen
Hagenstrupparken 35h
8860 Ulstrup
Mobil 26 24 15 76
formanden@hagenstrupparken.dk

Referat bestyrelsesmøde onsdag d. 16/3 2017 kl. 18.30
Hos Uffe nr. 35h
Dagsorden:
1. Vejsagen m.m. siden sidst v./Uffe
• Afsluttet, kommunen har givet sig og vi skal ikke overtage vejene selv.
• Uffe har spurgt om kommunen om de ikke skal overtage de sidste tre veje, der er ingen
svar før efter den 28.03.2017, hvor beslutningen på vejene, har været på
kommunalbestyrelsesmøde
• Der er nogle beboere der aflevere deres haveaffald rundt omkring i Hagenstrupparken,
hvilket ikke er acceptabelt det skal køres væk, har de ikke selv mulighed må de alliere sig
med en nabo. Ellers må det gemmes indtil der kommer container i Påsken.
2. Hundeposestativer priser m.m. v./Uffe
• Det koster 12.000 kr at købe to stativer, det er vurderet som for dyrt af bestyrelsen, vi
undersøger om vi kan skaffe 4 stk miljøstativer, de sættes op ved stamvejen to steder og
på legepladserne.
3. Regnskab v./Richard
• Vi har betalt 500 kr tilbage fra vejkontoen, samt at vi ikke har opkrævet 400 kr til
vejkontoen.
• Yderligere har vi nedsat kontingentet med 150 kr
• Indtil videre har der kun været udgifter til Waoo og lidt småting i år
4. Oprydningsaftens planlægning m.m.
• Foreslår lørdag d. 8/4 kl 10-13 med grill pølser og brød og drikkevarer
o Der skal samles affald i alle læbælter og grønne områder
o Evt. hjælpe Per med at skifter plader på legestativet, afklares af Uffe
o Grus fra nordvestlige runde flyttes til stor legeplads
o Uffe skriver nyhedsbrev og sender til Dan
o Allan overtager ansvar for skilte hvis ikke Karsten stadig vil være ansvarlig for det og
sikre det sættes op 14 dage inden, Allan og Uffe snakker med Karsten
5. Evt.
•

Uffe undersøger med Karsten Kloborg om stadig vil opbevare papirerne, hvis han ikke ønsker det, skal
det diskuteres hvad der gøres ved dem, på næste bestyrelsesmøde

