Møde den 19.08.2021
Tilstede er: Knud Erik, Lars, Lene, Torben, Gert
Afbud fra Henry og Johnny
1. Sidste møde
Der er ikke noget. Sidste møde er afholdt i August 2020
2. Regnskab
Der er i vejfonden 678.034 kr.
På vedligeholdelseskontoen er der 193.101 kr.
Der er stadig en 12-13 grundejere der får et gammeldags girokort og dermed ikke betaler
via pbs. Der er omkring 10 kr. pr. betaling
3. Generalforsamling:
På valg er Gert nr. 28 2 år. (Villig til genvalg)
Lars nr. 71 2år, (villig til genvalg)
Johnny nr. 12 1 år (genvalg?)
Suppleant Torben nr. 68 1 år (modtager ikke genvalg)
Henry nr. 170 1 år Genvalg?
Revisorer Leif og Jens
Suppleanter Viggo og Ib
Dato bestilt 30.9.
KE undersøger muligheder for mad. Spisning kl. 17.30 Generalforsamling kl. 19.00
Lene laver indkaldelse med tilmelding og dagsorden.
Menu Bøf med bløde løg, sovs og kartofler, salat og pastasalat.
Kaffe og kage
21 dage før skal vi modtage forslag.
Endelige dagsorden senest 7 dage før.
4. Området
”Øerne” ved de tre vænger har beboerne indtil nu selv vedligeholdt. Vi har snakket lidt om
de to muligheder der er, enten at rive det op og så græs, eller få en gartner til at klippe
buskene to gange om året. Det er blevet vedtaget at GF overtager pasningen af de tre
vænger. Medmindre beboerne ikke ønsker dette. KE snakker med beboerne om deres
ønsker. Vi tager emnet op på næste møde. Vi tager på tur i området tirsdag den 24.8. og
lige ser på de forskellige vænger.
5. Internet
Forsinkelsen skyldes besvær med godkendelsen til etablering af teknikker boks på det
planlagte sted. Den bliver nu etableret ved Ung Odense, og trukket til vores område.

Der er tilmeldt omkring 75 husstande.
Slut på gravearbejde den 18.10. Hvis vejret tillader det
Første kunde tilkoblet 13.9.
Sidste 30.10.
6. Evt.
Der er snak om at vi inden GF bliver nødt til at få et løseligt overslag fra Munck asfalt på
hvad det vil koste at få asfalt på de forskellige vænger. Torben tager kontakt og får en
aftale med dem. (Aftalt til 15.9.)
Kommunen har valgt at rydde vores bålområde. Vi har intet hørt om dette. Det betyder
desværre vi er nødt til at flytte vores sankthans arrangement.
Container i uge 42. KE bestiller og giver datoerne til Lene der sender sedler ud.
Snak om hjemmesiden, og om vi skal beholde den. Vi skal være bedre til at opdatere den.

