
Referat fra bestyrelsesmøde den 23/10 18 

Tilstede er Knud Erik, Torben, Henry, Gert og Lene. Afbud fra Johnny. 

1. Siden sidst: 

Printer: Vi er blevet enige om at droppe den igen. Den fylder for meget, og Lene har ikke 

plads til at have den stående. Vi har i stedet for, privat, indkøbt en ny mere sparsom 

model, der ikke koster så meget i udskrivning. Vi er nået frem til at der vil være udgifter for 

ca. 500 kr. årligt til print og kopi. Dette beløb vil vi modtage når vi køber ny blæk, Kvittering 

for indkøb afleveres til kasserer for udbetaling. 

Rydning bagved: Er næsten afsluttet. Der mangler jord på stykket bagved nr. 58-60. Nr. 58 

ønsker at fylde jord i fra egen have. Dette accepteres. Det vides ikke om det nås i år, hvis 

ikke, bliver arbejdet udført i henhold til aftale med firma, og arbejdet afsluttes. Regning 

følger snarest. 

Grussti: Der er bestilt firma til udfærdigelse a opgaven. 

Legepladserne: Ukrudt bliver fjernet inden vinterens komme. 

Containere: De er ved mødets afholdelse stadig ikke fjernet. De er blevet flittigt brugt, og 

ordningen er værdsat blandt beboerne. KE har dog rykket firmaet for både levering og 

afhentning, hvilket selvfølgelig ikke er acceptabelt at det er nødvendigt. 

Bålpladsen: Kommunen har efter aftale, og for deres regning, skåret ned i beplantningen 

rundt om bålpladsen. Der bliver etableret en ”trampesti” igennem skoven som kan 

benyttes til at krydse området i hvis det ønskes. 

Affald: Der er fortsat problemer med affald der bliver smidt i naturen. Vi kan desværre ikke 

rigtigt gøre noget ved dette problem. 

 

2. Regnskab Henry: 

Henry gennemgik regnskabet. Der er lavet en løs beregning der siger ca. 171.900 i 

indtægter, det er inkl. Salget af traktoren, og ca. 113.500 i udgifter afhængig af prisen på 

det sidste havearbejde. 

 

3. Legegynger: 

Som tidligere nævnt skal der indkøbes nye gynger, Ønsk om babygynge. Erfaringen siger at 

de går i stykker, de bliver simpelthen ødelagte. I stedet for køber vi to sansegynger og 

beslag til ophængning hvis dette er nødvendigt, en til hver legeplads. Henry og KE køber 

dem, Torben hjælper med ophængning. 

 

4. Hastighed i Slagkrogen: 

Der er anbefalet 20 km/t i vængerne. At dette står på skiltene, er mest af alt et tilfælde. 

Den gamle bestyrelse var ikke opmærksomme på at det stod på dem da de bestilte 

skiltene. Det er dog kun en anbefalet hastighed, ikke et påbud. Kommunen stiller noget 

måleudstyr op i 8 dage for at måle den egentlig hastighed i vores område. Derefter bliver 

det vurderet hvad der evt. er brug for for at få hastighederne ned. Og om der ev. Er brug 

for chikanerne.  



5. Mad og hygge dato/årsafslutning: 

Den holdes ved Torben og Mette. En kort snak om hvorvidt påhæng skal med eller ej, og i 

så fald om de evt. deltager mod egenbetaling. Et flertal synes de skal med, da de også 

”deltager” i bestyrelsesarbejdet ved at ”låne” vores tid ud, aflevere nøgler osv. Så på 

mødet dags dato er det vedtaget at påhæng deltager i årsafslutninger fremadrettet. 

Torben og KE sørger for at bestille mad og indkøbe drikkevarer. Det bliver enten 7/12 18 

eller 18/1 19. Torben skriver invitation. 

 

6. Møde med Odense Kommune, vej og park: 

KE fortæller om et fint samarbejde med kommunen i det forgangne år. Lige pt. Bliver der 

klippet træer ned på stien langs Niels Bohrs Alle. Det giver lidt lys til husene ud mod stien, 

hvilket har været et stort ønske. 

 

7. Evt.: 

Iflg. de nye vedtægter skal kontingentbetalingen rykkes. Vi aner stadig ikke om 

vedtægterne er godkendt på kommunen, da Lene aldrig hørte mere efter de var indsendt. 

Hun tager kontakt igen og finder ud af det. 

 

Der er fortsat problemer med der bliver parkeret ved vendepladsen udfor nr. 70 og 

området ved den gamle legeplads. Det er blevet kraftigt pointeret overfor vedkommende 

at dette ikke er tilladt, og at biler skal holde på stamvejen hvis der ikke er plads ved eget 

hus. Måske vi bør fjerne fliserne der ligger på det grønne område, og måske opsætte nogle 

store sten der forhindre at biler kører derop? Det vendes på næste møde. 

 

Dato til generalforsamling drøftet. Det kan evt. blive 18.1.19 eller måske 22.1.19 KE 

snakker med Hus88 og reserver den dag de kan.  


