Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 28.9.20

Tilstede er KE, Torben, Gert, Johnny, Lars og Lene.
Afbud fra Henry.
1. Sidste møde:
Legepladserne er malet og ordnet. Regningerne er betalt.
KE har opsat skilt ved indkørslen til Slagkrogen omkring mødet med Energi Fyn. Nu skal vi
have de sidste med.
Næste betaling til GF er 1.11. Her får Lars et overblik over hvor mange der har tilmeldt sig
PBS med det nye system.
2. Generalforsamling:
Det gik fint. Der var godt fremmøde. Ærgerligt Sabrine fra Energi Fyn ikke mødte op som
aftalt. Nyt møde med en anden er arrangeret 30.9. ved nummer 112.
Der har ikke været gener fra ATVer og lignende de sidste par uger.
3. Parkering:
KE har undersøgt det vi blev bedt om på GF ved kommunen. Skriftligt svar fra kommunen
er fremlagt for bestyrelsen. Der er ikke flertal i bestyrelsen for at der arbejdes videre med
projektet. Da det er bestyrelsens holdning at det er alt eller intet. Dvs. der er mange ppladser der i så fald skal laves i området. Vi tager fat i det igen omkring
Generalforsamlingen 2021 hvor svaret fra kommunen skal fremlægges.
Torben beder en entreprenør om en uforbeholden pris på en dobbelt parkeringsplads.
4. Fibernet:
Der er pt. 49 tilmeldte til Fibernet. Vi ved flere er på vej, så vi håber vi når de 65 husstande
inden deadline. KE bestiller brunsviger til den dag de kommer fra Fibernet. Kaffevognen har
de med ligesom sidst.
5. Beskæring af træer:
Piletræerne bag rækken ved nr. 58 skal beskæres. Vi beder ham der slår græs tage sig af
det. Beskæring og bortskaffelse af materialer.
6. Container i uge 42:
Container bliver bestilt til levering 9.10.20 den bliver tømt når den er fyldt. Den står der
frem til 18.10. Johnny deler sedler rundt og vi laer opslag på Facebook.
7. Årsfest hvor og hvornår:
Lene lægger hus til hvis Coronaen giver mulighed for vi må samles. Fredag den 20.11.20

eller fredag den 8.1.21 hvis det ikke kan lade sig gøre i november.
8. Evt.:
Der opleves lidt utryghed ved passage ved stien ved bål stedet. Vi bliver enige om at foreslå
kommunen at bedet fra bænken og ud mod stien skæres ned og erstattes med græs.
Næste møde: Mødet aftales når der er nyt fra Energi Fyn.

