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Referat 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

2) Godkendelse af sidste mødereferat 

3) Orientering fra kassereren 

a. Budget 2013 

4) Grønne områder 

a. Valg af leverandør 2013 

b. Klipning af læhegn mellem sportsplads og BoCenteret 

5) Veje/stier/skilte 

a. Fodhegn ved cykeloverkørsler  

b. Vurdering af behov for sugning af kloakker 

c. Hundeposer 

d. Midterstriber 

6) Snerydning 

7) Kommende møder 

8) Eventuelt 

a. Opdatering af billeder på hjemmesiden 

b. Tinglysning af grønne arealer 

c. Julefrokost 

Møde den: 28.november 2012 

Afholdt hos: Jørgen 

Til stede: Mads, Peter, Pia, Helle, Christina og Jørgen 

Afbud: - 

Referent: Jørgen 
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Ad. 1 Godkendelse af dagsorden 

Dagsordnen blev godkendt 

 

Ad. 2 Godkendelse af sidste mødereferat 

Referatet blev godkendt. 

 

Ad. 3 Orientering fra kassereren 

Helle fremlagde det nuværende regnskab. Sammen med dette blev det foreløbige budget 
for 2013 gennemgået. Budgettet er lagt efter samme kontingent som i år, hvilket vil sige at 
der ikke vil blive stillet forslag om kontingentforhøjelse. 

 

Ad. 4 Grønne områder 

Valg af leverandør 2013 

Christina har lavet en aftale med "Den Gamle Gartners Datter" om vedligehold af de 

grønne områder i 2012. Den endelige kontrakt er endnu ikke underskrevet. 

 

Klipning af læhegn mellem sportsplads og BoCenteret 

Pia har skrevet til kommunen, men har endnu ikke modtaget noget svar. 

 
 

Ad. 5 Veje/stier/skilte 

Fodhegn ved cykeloverkørsler 

Pia har haft kontakt med kommunen omkring etablering af et fodhegn ved 
cykelovergangen. Kommunen har været ude for at se på området, og deres forslag er at 
der etableres ca. 90 meter fodhegn fordelt på begge sider af stamvejen. Kommunen kan 
gøre dette for omkring 27.000 kr. inkl. moms. Pia tjekker om dette også dækker fjernelse 
af de nuværende stensætninger. 

Der var enighed om at dette var den bedste løsning, og Pia aftaler de nærmere detaljer 
med kommunen og får sat gang i projektet. 

 

Vurdering af behov for sugning af kloakker 

Pia har fjernet jord omkring kloakkerne ved bunden af Skolestien. Mads bestiller sugning 
af selvsamme kloakker, da vandspejlet står højt i disse. 
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Hundeposer 

Intet nyt.  

 

Midterstriber 

Midterstriberne er ved at være slidt ned. Det blev besluttet at undersøge muligheden for at 
få lagt nogle mere tydelige striber til foråret.  

 

Ad. 6 Snerydning 

Intet nyt. 

 

Ad. 7 Kommende møder 

Mandag d. 4. februar 2013 kl. 19.30 hos Mads. 

 

Ad. 8 Eventuelt 

Opdatering af billeder på hjemmesiden  

Jørgen lægger dem på, hvis vi sender dem til ham. 

 

Tingslysning af grønne arealer  

Intet nyt. 

 

Julefrokost 

Datoen er sat til lørdag d. 19. januar hos Pia. Peter indkøber drikkevarer. 

 


