
Referat fra mødet den 12.6.19 
Tilstede er: KE, Lene, Torben, Lars, Johnny og Gert. Afbud fra Henry. 

 

1. Sidste møde 

2 husstande mangler betaling af kontingent. Det ene er et dødsbo, det bliver afklaret i aug. Anden 

husstand fik en påmindelse i postkassen, beløbet blev indbetalt senere samme dag. 

 

2. Regnskab  

Lars gennemgår hans nye regnskabsføring. Han fører det ind i et Excel regneark. Det ser så fint og 

overskueligt ud. 

 

3. TDC, nye tiltag 

En henvendelse fra en beboer angående nye tiltag fra TDC der starter et forsøg i Søhus. Beboeren 

mente vi måske skulle ønske at være en del af dette forsøg. Vi har dog valgt at afvente resultatet 

af forsøget og se hvordan det går. Vi bor i et område hvor vi sagtens kan få hurtigt internet, det er 

bare et spørgsmål om at folk betaler for en hurtigere hastighed. 

 

4. Legepladser males 

KE har endnu ikke fået fat i de ejere der kunne være interesseret i at male legepladserne. Vi kan 

efterlyse flittige hænder til Sankt Hans når der bydes velkommen. 

 

5. Sankt Hans 

Torben tager paller med hjem til bålet fredag fra arbejde af. KE har købt ind og lavet slikposerne. 

Gert, KE, Torben og Johnny mødes fredag og laver bålet. Der er 10 købte snobrødspinde i skuret 

klar til brug, vi finder lidt flere når der laves bål. 

Husk at tage ca. 30 udskrevne sange med. Peter Hagn og hans kone laver heksen. 

 

6. Evt. 

Fortovsområdet skal vedligeholdes af grundejerne selv. Hækkene ud til offentlige stier og område 

skal klippes ned til egen grund. Nogen steder er de generende for folk der går på stier og fortove. 

Vi sender en høflig påmindelse ud sammen med sedlen om Sankt hans. 

De nye trafikskilte skal hænge i ca. 3 mdr. derefter laves der en trafikmåling. 

Træerne ved nr. 10 er blevet fjernet og der er blevet stubfræst og slået græs. De gik ud efter der 

var rodet med fjernvarmerør i det område. Området er blevet ordnet på deres regning som vi 

havde ønsket. Det er blevet fint. 

Træerne ud mod Niels Bohrs Alle som der blev talt om på GF, bliver ikke fjernet. De bliver beskåret 

med 10-15% til efteråret. 

 

Næste møde: onsdag den 11.9.19 kl. 19 ved Lene nr. 58.    


