Referat bestyrelsesmøde d. 3. juni kl. 19:00
1. Godkendelse af referat
2. Opfølgning siden sidst
3. Udskiftning af tjørnehække?
4. Praktisk omkring hækkeklipning/sommerfest
5. Evt

Tilstede: Janni Petersen og Dorte Berndt
Afbud: Ove Jensen
1. Referat godkendt - omdelt til beboerne.
2. Opfølgning:
Flytning af udluftning til gasfyr i 107 og 117: Rykket for udførelse – JW følger op
Afleveringsforretning afventer tilbagemelding med status fra beboerne
Hegn mellem lejemål er det enkeltes hus ansvar
Trappegelænder til kældertrappe hører under NAB – JW har sagt god for at der laves en
arbejdsweekend og NAB betaler materialer.
JW indhenter overslag på pris af nye eltavler
3. Der er flere beboere, der har givet udtryk for ønske om at få udskiftet tjørnehækken. Bestyrelsen
vil foreslå, at hækkene udskiftes – med liguster eller spirea. Bestyrelsen vil foreslå at vi laver en
fælles arbejdsdag, hvor vi lejer en bobcat til opgravning af den gamle hæk. Det afdækkes om en
af beboerne måske kan køre den – alternativt undersøges muligheden for at låne en af
gårdmændene. Dorte kontakter JW med henblik på sparring om, hvordan det gøres bedst
muligt.
Der er i forbindelse med inspicering af hækkene fundet Japansk Pileurt i hækken ved nr. 115.
Planten er en invasiv plante og Naturstyrelsen pålægger borgere at bekæmpe den. Beboerne
anmodes om at holde øje i haven og give bestyrelsen besked, hvis den findes i andre haver.
Bestyrelsen beder NAB om at tage hånd om problemet.) Læs mere om den her:
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/invasivearter/Borger/Bekaempelse/Bekaempelse
JapanskPileurt.htm)
4. Der er udsendt invitation. Janni tager en runde i løbet af ugen og finder ud af, hvor mange der
påtænker at komme og deltage i arrangementet.
Vi starter kl. 10 - Bestyrelsen er vært ved et stykke brød til frokost. Derudover er planen, at folk
selv medbringer mad svarende til husstandens størrelse til aftensmaden (grillen tændes kl.
17.00). Dorte undersøger om der er en konto i Kvickly eller Netto til NAB, så der kan købes ind
til festen. Der skal indkøbes:
Grill-kul, tændvæske, 4 ks. Sodavand, 1 ks. Øl, saft, Brød/pålæg, smør
5. Evt. ingenting til pkt.

