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Referat 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Til mødet var der udsendt følgende dagsorden: 
 
1) Godkendelse af sidste mødereferat 

2) Godkendelse af dagsorden 

3) Orientering fra boghold 

4) Diverse orienteringer 

5) Grønne områder 

6) Veje/stier/skilte 

a. Opfølgning på vand i bunden af skolestien 

b. Opfølgning på lukning af bom ved Bocenteret 

c. Huller i asfalt fra frosten 

d. Opfølgning på påkørte stolper ved rundkørslen 

7) Snerydning 

8) Kommende møder 

9) Eventuelt 

a. Forberedelse til generalforsamling 

Møde den: 27. april 2010 

Afholdt hos: Thomas 

Til stede: Mads, Helle, Ole, Peter, Thomas og Jørgen 

Afbud: - 

Referent: Jørgen 
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Ad. 1 Godkendelse af sidste mødereferat 

Referatet blev godkendt. 

 

Ad. 2 Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

Ad. 3 Orientering fra boghold 

Der er 2 parceller som endnu ikke har betalt kontingent. Helle rykker dem . 

 

Ad. 4 Diverse orienteringer 

Indkaldelsen til generalforsamlingen er ikke på hjemmesiden. Jørgen sørger for at den 
kommer på.  

Thomas har lavet det nye beregningsgrundlag til vejfonden, som skal bruges til 
generalforsamlingen og hjemmesiden. Jørgen kommer med et oplæg til hjemmesiden. 

 

Ad. 5 Grønne områder 

Trænerne langs stamvejen bliver nu beskåret, men træerne på stisystemerne er ikke en 
del af beskæringsplanen. Det blev diskuteret hvordan dette skal styres. 

Bocenteret har efter aftale med bestyrelsen plantet nogle frugttræer på det bagerste 
fællesområdet. Disse er nu ved at nå en størrelse hvor de bør blive beskåret, men der er 
tvivl om hvem der skal foretage dette. Mads kontakter Bocenteret. 

 

Ad. 6 Veje/stier/skilte 

opfølgning på vand i bunden af Skolestien 

Thomas har haft kontakt med Århus Kloakservice, som mente at der ikke var grund til at 
bekoste en video undersøgelse af rørsystemet, da problemet måtte skyldes rørlægningen i 
bunden af drænsystemet. De vil derfor komme ud og undersøge om det er muligt at ændre 
faldet så systemet ikke stopper til med sand. Mads kontakter Århus Kloakservice for at 
aftale tidspunkt, og Ole skriver til de ramte beboere for at give en status. 

Vi er blevet kontaktet af beboerforeningen på Østerbyvej angående vand problemet. De vil 
dog ikke medvirke til en løsning da de mener at det er vores ansvar. 

 

Opfølgning på lukning af bom ved Bocenteret 

Helle kontakter Materialegården i Slet for at se om de kan hjælpe med at fremskaffe en 
nøgle til bommen. 
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Huller i asfalt fra frosten 

I forbindelse med vinteren er der opstået flere revner i asfalten rundt omkring i vores 
område. Det blev besluttet at se tiden an og ikke bestille lapning af disse. Dog er der  
opstået et større hul i asfalten ved indkørslen til Ældreboligernes parkeringsområde. Peter 
kontakter GardenWorks for at få hullet lappet. 

 

Opfølgning på påkørsel af stolper ved rundkørsel 

Intet nyt - Mads kontakter BoCenteret. 

  

Ad. 7 Snerydning 

Alle vejene i området er blevet støvsuget. Peter bestiller støvsugning til medio april 2011. 

 

Ad. 8 Kommende møder 

Generalforsamling d. 11. maj 

 

Ad. 9 Eventuelt 

Forberedelse til generalforsamlingen 

Mads gennemgik oplægget til formandens beretning. 

Jørgen laver bordskilte til bestyrelsen. 

 

 

 


