
Referat 
Bestyrelsesmøde tirsdag 24. august kl. 19 hos Henrik Andersen, Spiraeavej 3. 
 
Deltagere:  Bo Langberg, Hans Christiansen, Henrik Andersen, Kirill Kornuta og Søren Østergaard 
 
1. 
Bestyrelsen konstituerede sig således: 
Formand: Bo Langberg, Magnoliavej 4 
Næstformand: Hans Christiansen, Mispelvej 2 
Kasserer: Henrik Andersen, Spiraeavej 3 
Sekretær: Søren Østergaard, Tjørnevej 6 
Bestyrelsesmedlem: Kirill Kornuta, Vincavej 8 
 
2. 
Projekt Vild med vilje 
Indvielse er søndag 5. september kl. 10. 
Vi serverer pølser, øl og vand for de fremmødte. 
Bo laver aftale med Tommy om grill og med Henrik Bach om levering af pølser og drikkevarer. Vi køber ind 
til 25 personer. 
Søren orienterer og koordinerer med Mette Gerdt Nielsen, der er tovholder på projektet. 
Søren tager billeder og skriver noget til avisen om projektet. 
 
3. 
Bom ved Hyldevej 
Bo tager kontakt til kommunen med henblik på at få sat bommen op igen. 
 
4. 
Nye bord/bænkesæt ved legepladsen på Jasminvej. 
Søren fortsætter drøftelse med FGU med henblik på at få et tilbud på renovering. Stålrammerne kan 
genbruges. Træværket skal udskiftes med et vejrbestandigt og vedligeholdelsesfrit materiale. 
 
5. 
Modtagelse af nye medlemmer 
Vi laver en lille velkomstfolder med info om foreningen. Søren kommer med et udkast til næste 
bestyrelsesmøde. 
Fremover tager et bestyrelsesmedlem kontakt til nye medlemmer, afleverer folderen og indsamler 
kontaktinformation til brug for opkrævning af kontingent med videre. 
Her og nu skal vi have styr på, at vi har mailadresser på alle medlemmer, inklusive de nye, der er kommet til 
i det seneste års tid. Henrik taler med webmaster Mette Gerdt Nielsen om maillisten. 
 
6. 
Snerydning 
Vi fastholder princippet om, at vi ikke bruger salt på vejene. 
Vi drøftede mulighederne for et vinterberedskab. Hans tager kontakt til Palle for at afklare, hvor meget han 
kan klare. Bo undersøger, hvem Hyldevej benytter som entreprenør. 
Emnet drøftes videre på næste bestyrelsesmøde. 



 
 
7. 
Affaldsspande til hundeposer. 
På generalforsamlingen blev det nævnt, at affaldsspandene i perioder har været overfyldte - tilsyneladende 
på grund af ekstraordinært pres. Palle har til Søren oplyst, at han vil holde øje med affaldsspandene og om 
nødvendigt øge tømningsfrekvensen. 
 
8. 
Drejebog til bestyrelsesarbejdet 
Den løbende proces med at udfærdige en manual er sat i gang. 
 
9. 
Kontrol af asfalt. 
Bo laver aftale med konsulent fra NCC med henblik på hurtigst muligt at få et møde, hvor NCC sammen 
med bestyrelsen tjekker asfalten og på den baggrund iværksætter nødvendig renovering. Det handler om at 
forebygge store skader og forlænge asfaltens levetid. 
 
10. 
Udsendelse af kontingentopkrævning. 
Henrik er på sagen. 
 
11. 
Kloakproblem på Jasminvej. 
Henrik har rekvireret Kloakdoktoren til at rense den tilstoppede kloak.  
 
12. 
Eventuelt. 
Drøftelse af behovet for vedligeholdelse af legepladsen. Hans snakker med Palle om, i hvilket omfang han 
kan stå for vedligeholdelse. 
Bo tjekker, om legepladsen skal godkendes årligt. 
Henrik sætter i værk, at Bo også får adgang til foreningens konti, så både kasserer og formand har adgang. 
 
Næste møde: 
Aftales per mail, når vi har haft asfaltsyn og har et tilbud på opgaven. 
 


