
1.             Valg af referent: Paul 

  

2.             Klimaudfordringer – vand på området.  

Johan veddel - 31/1 er der startmøde på kommunen vedr. vores 
vandudfordringer. Kommunen vil bla. bruge vores grundejerforening som 
pilotprojekt – for at komme vores udfordringer til livs. Vi håber på god og 
brugbar hjælp.   

  

Vi har haft besøg af en Energirådgiver, for at høre om energiforbruget i 
husene. Han kommer med en rapport – med hvor meget co2 vores huse 
bruger og vil komme med anbefalinger til hvad vi kan gøre.  

  

3.             De grønne områder Status.  

Der bliver beskåret træer i området. Vi er tilfredse med det arbejde han har 
gjort. Arbejdet fortsætter i den kommende tid. 

Vi er blevet orienteret om at der foregår kørsel og parkering på den spanske 
plads. Vi undersøger hjemmelgrundlaget for dette.  

Der er blevet fældet et træ i den vestlige ende af Drosselvænget –  op mod 
Fasanvænget. Marianne undersøger sagen med Fasanvænget.   

  

4.       Forhøre Fasanvænget vedr. prisen på gartneropgaver v/ Niels. Vi 
undersøger prisen på gartnerentreprisen – alm. undersøgelse af markedet.  

  
5.             Skyggegener fra Jellerødhaves træer – tilbagemelding vedr. møde 
med Jellerødhave. v/Paul. 

Der er etableret en god kontakt til Jellerødhave. Vi håber på at samarbejdet 
resulterer i at der kommer mere skub i træfældningen.   

  

6.             Vippedyr på legepladsen: 

Pris på dyr er undersøgt – dog mangler pris med opsætning. Har vi fået en 
pris? Mogens vender tilbage. 

Firmaet sætter vippedyret op omkring d. 1. februar. Det bliver omkring de 
8.000 kr.  

  

7. Planlægning af fastelavn:  

Dato: søndag d. 11/2 

Indbydelse – Andreas sender ud på mail og facebook. 



Paul taler med ejerne af carportene DR 201, 202, 203, 204. 

Kjeld står for slikposer, hvert medlem tager en kande kaffe med, Andreas 
bestiller fastelavnsboller mv.  

  

8.      Reservation af festtelt v/ Andreas 

  

9.      Dato for sommerfest: vi afholder sommerfest den sidste weekend i 
skolernes sommerferie lørdag i skolernes sommerferie lørdag d. 11. august.  

  

10.  Evt: 

Punkter til generalforsamling:   

1.    Borgmester til generalforsamling – Ja, det vil vi gerne. Vi vil gerne 
invitere borgmesteren. Stille spørgsmål vedr. Nem-købmanden, 
klimaproblematikken mv. 

  

2.    Indkøb eller søgning af hjertestarter hos Trygfonden. 

3.    Oplæg til vedtægtsændring: kommunikation, indkaldelse til 
generalforsamling, referater mv foregår elektronisk.    

4.    Dato for generalforsamling 25/ april 2018 

5.    Bestyrelsens beretning læses op. 

  

  

11.     Aftale næste møde. Dato: mandag d. 5. marts kl. 19.30 hos Kjeld. 
 


