
Referat af bestyrelsesmøde d. 14. august kl. 20 hos Kjeld DR. 311   
 
Tlstede: Kjeld, Mogens, Marianne, Line og Paul 
   

1. Valg af referent - Paul 
 

2. Orientering vedr. indkøb af transportvogne til fællesteltet.  
Vi har brugt 575 kr x 4 = 2300 kr. på indkøb til transportvogne i form af 
papircontainere. Dette for at lette transporten af delene til teltet.   
 

3. Gartneren / De grønne områder – status / noget nyt?  
Gartneren laver løbende de opgaver vi stiller ham, som fremgår af den aftalte 
entreprise.  

 
 

 
4. Sommerfest d. 19. august. Status: invitation er udsendt.  

 
Hvem står for hvad: 
 
Telt opsætning – vi sender en mail ud vedr. opsætning af telt til kl. 10. 
 
Grill: Kjeld.  
 
Fadøl – er bestilt.  
 
Hoppeborg – er bestilt. 
 
Konkurrencer – Andreas står for nogle spil. Line køber præmie til 
kagekonkurrencen.    
 
Oprydning og nedtagning søndag kl. 11. 
  

5. Vores mange kugleahorn går ind på beboernes tage og under teglstenene. Behov 
for en holdning til beskærelse af disse træer. 
 
Vi undersøger hos gartneren hvad det vil koste at få beskåret vores fælles kugle-
ahorn. Vi ønsker at beholde vores kugleahorn og ønsker samtidig at de ikke gør 
skade på vores carporte og tagrender. Det er besluttet at grundejerne ikke må gøre 
det selv.    
 

 
 

6. Fældning af træer på Jellerødhaves grund.  
Kjeld tager kontakt til Jellerødhave med henblik på dialog om udtynding af deres 
skov.   
 



7. Forslag til øremærkning af penge til klimasikrings projekter. En debat om 
bestyrelsens holdning til at sætte penge af til sådanne projekter. 
Vi udsætter punktet til næste bestyrelsesmøde – for en grundigere debat.  . 
 

 
8. Evt. 

Sker der noget med købmandsbygningen?  
Vi har intet hørt – vi fik besked på at vi ville blive kontaktet, når der foreligger 
konkrete planer. 
Kjeld laver et udkast til et brev til borgmesteren som vi tager op til næste 
bestyrelsesmøde. 
 
Legeplads ved DR 315: der mangler et ”vippedyr”. Vi undersøger prisen på et nyt 
”vippedyr”.    

  
9. Dato og sted for næste bestyrelsesmøde: mandag d. 18 september kl. 19.30. hos 

Line 
 

 


