
Referat fra bestyrelsesmøde den 3. august 2017 kl. 9.30 hos KJ

Deltagere:

Lone Eriksen - LE 

Erik Schwartz - ES 

Henning Jensen - HJ

Kai Jensen - KJ 

Ole Nesbit - ON 

Ordstyrer og referent  til dette møde er ON1.

Godkendelse af referat fra 22.6.2017 -2.

Referat godkendt og underskrevet

Opfølgning på beskæring og græsslåning3.

2 parceller mangler beskæring/græsslåning. Gartner bestilles til at udføre arbejdet. Desuden er der skrevet til yderligere 

2 parceller der mangler beskæring.

Opfølgning på henvendelse fra Lene Jensen, Pilebakken 144.

Vi tager kontakt til formanden for 3F-Egemarke for at aftale et møde omkring beskæring af "skolestien"   

Opfølgning på  henvendelse til KK vedrørende Kristianvej/Grf-Tjørnemark -5.

Vi tager et tjek på vejen umiddelbart efter 10. august og skriver om nødvendigt igen til KK

Sandfang tegning lægges på hjemmeside6.

Er udført

Beskæring af hegn med roser og anden beplantning ud mod det grønne områder i ca. 60 cm højde og i bredden 7.

med Bjarnes store klippemaskine.

Træerne i beplantningen tilpasses og enkelte fældes.

Det drejer sig om området mellem Egemarken, Granbakken, Fyrrebakken og Skelbakken

Tilbud indhentet hos Gartner - skal udføres februar/marts 2018.

Opfølgning på beskæring af de store træer på det grønne områder (se træstammerne)8.

De nye skud på stammerne skyldes årstiden for hvornår beskæringen er udført. Vi afventer udviklingen til foråret.

Opstamning af træer ved Fyrrebakken 109.

Flyttes til opgavelisten - kan udføres september 2018

Budgetopfølgning pr. 31/7-17 (ønskes udsendt sammen med mødeindkaldelsen)10.

Følger planen

Fældning af beplantning ud for Skelbakken 14,16 og 18 så vejen bliver 6 m bred11.

Tilbud indhentes.

Henvendelse fra Granbakken 16 og 912.

Behandlet under pkt. 7

Opfølgning på Toldvej 6, (fældet kæmpe træ )13.

Der er ryddet op efter fældningen og sagen er afsluttet.

Opfølgning på opgaveliste14.

Opgaver gennemgået

Bestyrelsesarrangement15.

Afsluttet

Referat fra bestyrelsesmøde den 3.8.2017
7. august 2017 10:01

   Mødereferater side 1    



Eventuelt 16.

Flisbunken på fællesarealet - stierne over vandløbene får et nyt lag i efteråret.17.

Markeringspæle opsættes igen på Engsvinget/Kristianvej - permanent løsning drøftes på næste møde.

Der har været klager over ukontrollerede løse hunde på området - Jfr. Hundeloven og vores eget ordensreglement

skal hunde føres i snor når de ikke er under fuld kontrol - Der kan læses mere i hundeloven der kan findes via dette link 
https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=186203

Næste planlagte møde afholdes den 2.11.17 kl. 10.00 hos ES18.

Mødet slut  11:40 19.
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