
Referat fra bestyrelsesmøde den 25. juni 2018 kl. 17.30 hos ES, Granbakken 1

Deltagere:

Lone Eriksen - LE 

Erik Schwartz - ES 

Henning Jensen - HJ

Kim Lindquist - KL

Jørgen Olsen - JO

Ole Nesbit - ON 

Ordstyrer og referent  til dette møde er ON1.

Godkendelse af referat fra 11.5.20182.

Referat godkendt og underskrevet

Opgaveliste - gennemgang - emner tilføjes løbende3.

Oversigten gennemgået

Henvendelse fra Finn Madsen Strandgårdsvej 15 vedr. vejvedligeholdelse (Bilag)4.

Bestyrelsen har individuelt vurderet Strandgårdsvej, som Finn Madsen har klaget over.

Hele bestyrelsen finder vejens tilstand fuldt på højde med foreningens øvrige veje og  konklusionen

i bestyrelsen er, at da vejen er i fin stand så slutter mailkorrespondancen om vejen med Finn Madsen her.

Beskæring af Ege træer på friarealet mellem Fyrrebakken/Skelbakken  (fra møde11.5.18)5.

Tilbud indhentes i forbindelse med efterårsbeskæringen. Beplantningen ved Mellemvænget 16A og 16B,

mod det grønne område ved Engsvinget, skal også beskæres - der indhentes tilbud på opgaven.

Opfølgning på fjernelse af sten ved Egemarkeløbet, samt flisbunken ved Birkebakken6.

Opgaven er udført og afsluttet.

Udgået træ ved Egemarkeløbet og Pilebakken7.

Tilbud indhentet og træet skæres ned.

Væltet træ ved Havnsøpark vej8.

Træet er fjernet.

Træer der er klippet som bytræer, hvor der er bevoksning på stammerne9.

I forbindelse med næste græsslåning klippes bevoksning på træerne iflg. tilbud.

Naturbeskyttelsesloven § 3 langs Egemarksløbet10.

Vi følger denne lovgivning der for eksempel gælder fældning af træer.

Opfølgning på beskæring og græsslåning fra gennemgang af området -bilag til opgaveliste11.

I foreningen er der stadig 4 der ikke har foretaget beskæring/græsslåning

Uden for foreningen er der 3 der har skel mod Havnsø Park (hvor vi har påtaleretten),

der ikke har foretaget den nødvendige beskæring - vi kontakter de pågældende igen .

Bedre identifikation af medlemmer ved kommende  generalforsamling (fra mødet 11.5.18)12.

Der arbejdes videre på løsningen

Persondataforordning 2018 - forslag13.

Lægges på hjemmesiden

Mail arkiv14.

Mail korrespondance gemmes i 3 år i webmail-arkivet.
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Eventuelt 15.

Træ ved Pilebakken afstives 

Næste planlagte møde afholdes 16.

Den 8.10.18 kl.17.00 hos Jørgen Olsen

Mødet slut kl. 19:18 
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