Referat fra grundejerforeningsmøde den 8. november 2012
Fremmødt: Keld – Britta – Margit – Anette – Berit.
Afbud: Peter – Morten.

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Økonomi
Gammel legeplads (inspektion)
Antenne
Juletræ
Julefrokost
refleks uddeling
Status trafik
Sneskærme
Vinterens foredrag
Opfølgning Østervænget 15
Henvendelser ang. solcelle-anlæg og lignede.
Nyt fra distriktsudvalget
Eventuelt
Fastsættelse af nyt møde

1. På nuværende tidspunkt har vi 16 825,00 kr. + (10 000,00 kr. på vores opsparingskonto), Der vil
komme nogle udgifter, så som sidste regning fra Havemanden og til opstart af hjemmesiden. Dette
vil blive ca. 8 000,00 kr. Så alt i alt ser vores regnskab fornuftigt ud.

2. Den 31-10-2012 har der været Hovedinspektion af legepladsredskaberne på den gamle legeplads.
Der blev der givet nogle anmærkninger som vi skal have udbedret nu.
 Revne ved rutsjebane, der hvor denne er fastgjort til klatretårn. Rutsjebanen er taget ned.
 Bolte stikker ud ved rutsjebane. Rutsjebanen er taget ned.
 Mangler mærkning om Fabrikant navn og fremstillings år. Dette mærke sidder på
gyngestativet dog på undersiden.
 Dæk på gynge revnet og på længere sigt kan dette give fingerklemskader. Britta har talt
med Lille Bjørn og de kommer og sætter et nyt dæk op.
 Der skal være mindst 40 cm frihøjde fra terræn til underkant af sæde på gynge. Dette
udbedres snarest.
 Legetårn har begyndende råd i stolper. Tårn nedtages snarest.
Der blev besluttet at lave et overslag over diverse nye legeredskaber til denne legeplads. Derefter
vil vi søge Distrikt udvalget om tilskud til ”hyggeplads for de mindste”.

3. Nedtagning af antenne masten. Denne mast er ikke blevet nedtaget af antenneforeningen. Britta
har talt med Sæby skrot handel. De har været ude og se på den og vil gerne nedtage denne mast, vi
kan forvente ca. 700 kr. for denne mast når arbejdsløn er fratrukket. Britta ringer og sætter dette i
gang.

4. Keld skaffer et træ. Dette skal gerne tændes lørdag den 1. dec. Vi håber bare på at vejret er med os.


Der laves indbydelse som udsendes til alle.




Vi samles på legepladsen og får æbleskiver – gløgg – kakao. Derefter går vi op og tænder
lyset på vores flotte træ.
Træ og lys opsættes den 30. nov. kl. 14.30.

5. Denne udsættes til Jan. hvor der holdes Nytårskur.
6. Refleks uddeling – Vi har ikke kunne skaffe nogle i år og børnene får udleveret i skolen.

7. Britta har taget kontakt til Brian Pedersen angående om hvornår vi kan forvente en status på vores
ønsker som er indsendt til Kommunen.
 Brian P. oplyste at han skulle have et møde med de implicerede i Kommunen, hvor der vil
blive lavet en helhedsløsning.
 Britta og Margit vil blive indkaldt til møde på Kommunen derefter.
 Vi kunne ikke helt finde ud af om vi skal tage kontakt til Borgmesteren igen om vores ønske
om cykelsti på Understedvejen. Dette tages stilling til på næste møde.

8. Keld har talt med Søren og vi må gerne opsætte snehegn op på hans mark.




Britta kontakter Park og vej om vi kan få lidt flere pæle.
Opsætningen af dette sker den 16/11 kl. 14.00
Britta køber strips.

9. Annette vil kontakte Mamma Doc om hun kunne tænke sig at holde et foredrag om hendes tid i
Krigens øje.
Ellers kunne der afholdes et Banko spil.

10. Vedligeholdelsen af fortovet på Østervænget 15 er overdraget til Kommunen.
11. Alle nabo hørringer skal sendes til Kommunen, derunder solcelle anlæg. Dette er ikke noget vi skal
tage stilling til.
12. Der er mange gode projekter i gang ude i de små landsbys samfund. Vi er dog så ny en by, så vi har
ikke ret meget at byde ind med, men alligevel er det godt at være med i Distrikt udvalget, da vi kan
få nogle input vi kan gør brug af.

13. Vi skal begynde at tænke på vores 50 års jubilæum i 2014.
Hjemmesiden sættes i gang i løbet at denne uge af ny leverandør, da vi ikke kan komme i kontakt
med ham der havde lovet at lave hjemmesiden. Ole lægger indhold ind på siden så snart den er
kommet op og køre.
Berit vil se om der kan laves en Facebook side.
Berit vil kontakte Park og vej om beskæring af gang stien fra Haldbjergvej ned til legepladsen, da
der er meget tilgroet og mørkt.

14. Næste møde den 10-01-2013 kl. 19.00 ved Margit Kløvervænget 18

