Referat fra bestyrelsesmøde den 29/5 2018
Tilstede er: Knud Erik, Gert, Torben, Johnny, Henry og Lene (referat)
1. Gåtur
Mødet startede med en gåtur rundt i Slagkrogen, hvor vi gennemgik græsslåning, vejenes
tilstand, legepladserne osv.
Der er en brønd ved nummer 160 der ofte stopper til, hvilket gør der er vand i et større
område på vænget. Vi skal holde øje med dette, og på sigt forberede os på en oprensning
af brønden og retning af vejen efter vand.
De manglende husnumre ved 69-75 der blev nævnt på den eogf, har KE midlertidigt ordnet
med et lamineret ark sat på en stolpe. Et nyt skilt koster ca. 2500 kr. inkl. Opsætning, vi er i
dialog med kommunen om dette.
2. Sidste møde
Referatet godkendt. Fremover skal der udskrives et par ekstra referater vi kan bruge under
mødet.
3. Regnskab
Henry udleverede bankudtog vi gennemgik. Det ser fint ud. Alle kontingenter for januar er
modtaget rettidigt.
4. Datalovgivningen
Gert gennemgår reglerne i den nye persondatalov. Vi har personoplysninger på samtlige
husejere i et ringbind. Listerne findes ligeledes i bankens databaser, disse udskrives to
gange årligt til gennemgang af kontingentbetalingerne. Dette burde være sikkert nok. Gert
arbejder videre med en skrivelse, hvori der står beskrevet dette, og gennemgår hvad
oplysningerne bruges til. Han kontakter eventuelt andre grundejerforeninger og hører hvad
de har gjort. Der findes skabeloner til disse skrivelser på nettet.
5. Asfalt
Johnny har været i kontakt med Munck asfalt, De fortæller at bedste tidspunkt for
lapninger i veje er jan/feb. Vi skriver mail til dem og beder om et tilbud på udførelse til den
tid.
6. Buske og træer bag nr. 50-64
Tilbuddene på rydning af buskads fra sidste år er gennemgået. Flere af husene har
sidenhen selv fået ryddet, og vi bør derfor indhente nye tilbud på det. KE kontakter et par
firmaer og får dem ud og give bud på hvad det vil koste. Han bestiller herefter det der er
bedst og får det sat i værk. Hækkene trænger til luft, og flere steder er det meget tæt og
vild bevoksning bag husene. Han og Henry gennemgår tilbud og bestiller.

7. Kopimaskine/printer
Torben har undersøgt markedet ud fra vores behov. En egnet maskine vil koste ca. 2500 kr.
Det tænker vi er en god investering der godt kan svarer sig på sigt. Han bestiller en sådan.
Den kommer til at stå ved Lene i nr. 58 da det er mest praktisk for hende som sekretær.
Den følger selvfølgelig med til en eventuelt ny sekretær på senere tidspunkt.
8. Skt. Hans
Lørdag den 23/6 kl. 20.30, Lene skriver seddel til omdeling
Leif slår op på hjemmeside/Facebook
Torben laver heks, køber slik, øl og sodavand
Lene laver snobrødsdej
Bålet laves fredag kl. 19. De der kan møder op og hjælper.
9. Affaldsbeholdere
Der har været forespørgsel på Facebook omkring opsætning af et par
skraldespande/stativer rundt på vores egne områder/stier/legepladser. Dette er tidligere
blevet undersøgt, og det er meget dyrt at få dem tømt, og erfaringer viser de alligevel
sjældent bliver brugt. Vi gør derfor ikke mere ved dette.
10. Legepladser
Begge legepladser er desværre mere slidte end først antaget. De er gået i stykker flere
steder, og er derfor uegnede til brug. Leif har allerede frarådet brugen af dem på
hjemmeside og Facebook.
Vi får en tømrer ud og give et bud på hvad en reparation vil koste, eventuelt bare af den
ene. Herefter må vi beslutte om de skal repareres eller fjernes helt.
Tilbuddet fra Maxplay er gennemgået, og vi må konstatere at de ca. 180.000 kr. som det vil
koste for begge to, er alt for meget. KE vil kontakte firmaet igen, gennemgå den nye
situation med dem, og høre om der eventuelt kan laves en kombination af de to tilbud vi
har fået, således at vi fokuserer på en legeplads i stedet for to.
11. Evt.
A. Der er meget ukrudt på de to legepladser. KE spørg firmaet der slår græs, om det er
noget de kan ordne, ellers finder vi et firma der kan klare det.
B. Vippedyrene der stod på de to legepladser, er nu fjernet og bortskaffet. De var meget
slidte og farlige at bruge.
Næste møde 7/8 2018 kl. 19 ved nr. 58.

