
Referat fra bestyrelsesmøde den 25. juni 2015 kl. 9.00 Engsvinget 6

Deltagere:

Marianne Lund - ML

Lone Eriksen - LE

Erik Schwartz - ES 

Henning Jensen - HJ

Ole Nesbit - ON 

Tine Zangenberg - TZ afbud

Ordstyrer og referent1.

til dette møde er ON

Godkendelse af referat fra 25.2.20152.

Ok

Opgavelisten3.

Status på emner - evt. nye emner tilføjes løbende

Gennemgang af budget4.

Udestående regninger er betalt

Mail med status på kassebeholdning til alle bestyrelsesmedlemmer den 1. i hver måned5.

Sendes en gang om måneden

Tjek af forbrug på drænpumper 6.

ON tjekker en gang om måneden

Parkering i rabatten (Strandgårdsbakken nr. 10)7.

Brev om reetablering af rabat og parkering 

Adgang via  låge/sti mod Havnsø Parkvej (Strandgårdsbakken 9)8.

En grundejer har etableret adgang til Havnsø Parkvej - Vi sender brev  om reetablering af området.

Administratornavn på fællesarealer skal ændres9.

Navn rettes til Grf. Havnsøpark - ML eller LE kontakter kommunen

Genopmaling af "hvide" sten / nogle sten skal fjernes?10.

Ulovligt anbragte sten i vejrundinger fjernes - sten på Strandgårdsvej skubbes væk fra vejarealet.

Lone laver tegninger og aftaler udførelsen med Bjarne Pedersen. ML vurderer hvor  mange sten der skal males 

efterfølgende.

Bebyggelse uden for skel på fællesareal(Birkebakken 9)11.

En grundejer har placeret et skur uden for eget skel, så det står delvist på fælles arealet. 

Det skal fjerne og  ML sender brev.

Engsvinget 2 skal reetablere rabat - mangler at så græs12.
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Engsvinget 2 skal reetablere rabat - mangler at så græs12.

OK - afsluttet

Brev om beskæring til Egevej 713.

Beskæringen er udført

Oversigtsforhold ved Pilebakken/Egevej 414.

Der skal skrives til kommunen.

Birkebakken/pandekagehuset oprydning - klage fra medlem15.

Det er privat område som vi ingen indflydelse har på.

Det grønne område i svinget på Strandengen mellem nr. 8 og 10 (det fylder langt ud på vejarealet)16.
Er udført - rodfræsning og græssåning udføres efterfølgende.

Opfølgning på græsslåning17.

Manglende områder er efterfølgende udført.

Slagleklipning18.
Klipning langs vejarealer droppes pt. da det ikke ser pænt ud. Alternativ findes senere.

Beskæring af bøgetræer på det grønne område langs Skelbakken 1519.
De fylder ud på vejen og overholder ikke højden på 4, 5 meter over kørebanen. buskene langs vejen/det grønne 

område studses. De skal fjernes til efteråret/vinter idet de er plantet for langt ud mod vejen.

Status på drænsagen nedenstrøms20.
Der har manglet et dæksel, men det er på plads nu - sagen er dermed afsluttet.

Eventuelt21.

I.a.b.

Næste Møde22.

Aftalt til 10. august 2015 kl. 9.00 hos ML

Efter mødet gennemgås området vedr. beskæring og græsslåning - ON har oversigter med. 23.

Mødet slut kl.: 10.5024.
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