
Referat fra medlemsmøde d. 27/7/14.  

Fremmødte ca. 45. 

Velkommen ved Jette. 

Sommerfest startede kl 16 for børn, og det vil vi gerne fortsætte med, så børnene kan lære 
hinanden at kende og få gavn af hinanden hele sommeren. Vi klarede os uden gulv, det var et 

forsøg, men det gik godt. Stor ros til festudvalg og Luffe ☺  Opfordring til næste år er, at der er 
flere i festudvalget. 

Containere i C kunne ikke tømmes pga manglende hækkeklipning. Altså husk at holde hække op 
til containere.  

Vedrørende vandprocedure. Der vil blive sat store skilte op på klubhuset om dato for hvornår der 
lukkes for vandet. Og samtidig skal der fremover på alle parceller markeres hvor stophanerne 
med pæl, så man let kan finde stophanen inde på grunden. 

Når der graves ud til tanke må der ikke graves med maskiner om søndagen efter 12. Vær 
opmærksom på, at store maskiner IKKE må køre på stiernes at små maskiner skal køre på 
køreplaner. 

Når I skal have synet huse, skal I sikre jer, at tegninger er overensstemmende med de faktiske 
forhold. Ellers skal synet foretages igen og betales igen (250kr i sæson, 500kr udenfor sæson). 

Hvis I har fliser der skal fjernes, kan de grønne mænd hjælpe med at komme af med dem. Læg 
dem på nærmeste p-plads efter aftale med De Grønne Mænd, så kører de dem væk og op på 
Nobels Plads. Der er så muligt at få fliser deroppe fra. Aftal først hvor de skal lægges, så vi ikke 
har fliser overalt i området. 

Man kan købe brænde ved henvendelse til De Grønne Mand. Se også opslag på hjemmesiden i 
nærmeste fremtid. Der kommer opslag op på klubhuset. 

A1 Mette & B45 Gitte & C45 Else er i udvalg for at kortlægge stophaner i hele foreningen. 

Vandbeholder er til reparation. Johannes og smed arbejder på en ny løsning. Dette kommer op, 
da det bliver nævnt at det støver når man kører i bil på stien. 

Anne fortæller om indberetning af skattepligtig indkomst for havearbejdsdage. Se mere på 
hjemmesiden under "AKTUELT". 

Som noget nyt afprøver bestyrelsen nu uddelegering af opgaver for at afhjælpe de grønne. Man 
kan byde ind på en specifik opgave. 150 kr. i timen som bliver givet som løn. Der bliver en 
kontaktperson til selve opgaven. Opslag i udbud - tjek hjemmesiden. 

Ordet er frit: 

Om storskrald. Henrik; Man kan sortere mere. Må ikke lægge byggeaffald, fliser med mere. 
Anslår at en pris på denne omgangs storskrald er en udgift på måske 70.000 kr. Der diskuteres om 
det kan gøres anderledes. 



Der bliver forespurgt om man kan sætte hundeskilte op, og at folk skal fjerne lorten. Dette 
undersøges. 

Hunde skal ikke bades i vores badeværelse. 

Et medlem mener, at Jokervaskemaskinen misbruges. Bestyrelsen understreger, at maskinen er 
til samme type vask som de øvrige to, men ikke kræver booking i forvejen. Bestyrelsen opfordrer 
alle til at vælge korte vasken da maskinerne er meget effektive og samtidig undlade at bruge 
flydende vaskemiddel, da det ødelægger varmelegemet og forkorter maskinens levetid. 

Flemming; Ønsker ikke hundeluftning i området, fra andre end som bor her! 

En ønsker at bestyrelsen skal holde hold i hanke med fartsyndere. 20 km skiltet. Bump på 
vejene. Bestyrelsen undersøger stadigvæk muligheden for alternativ vej-fremkommelighed. Vi 
opfordrer til, at alle kører ordenligt, altså overholder de 20 km i timen på vejene. Bestyrelsen 
vil overveje om farten skal sættes ned til 15 km i timen. Vi opfordrer til at alle der ser nogle 
som ikke overholder begrænsningen, venligt beder dem om at tænke sig om. 

Efterlad ikke nøgler i dørene på fælles arealer. Nogle oplever at de forsvinder. 

En personsag om en hæk ud til et fællesareal + et punkteret spejl. Man er bange for at køre ind i 
andre biler der kommer om hjørnet. A 54. 

Ved udkørslen fra postkasse-parkeringspladsen er det problematisk at se, hvem der kommer om 
hjørnet. Enten skal her klippes eller sættes spejl op!  


