
Bestyrelsesmøde 7/2-22 
Tilstede 

- Sandra  
- Claus 
- Martin 
- Katrine  
  

1.Godkendelse af dagsorden – dagsorden godkendt  
2. Valg af referent - Katrine  
3. Fra Kassereren – ingen status 
4. Tilbuddet om nærboks   

- Diskussion af nærboks  
Diskussion af placering – på hjørnet nede ved legepladsen  
Bestyrelsen synes umiddelbart det er en god ide  
Bestyrelsen er enige om det er en god ide 
Martin tager fat i Nærboks og får dem til at vurdere om den kan stå på hjørnet  

 
5. Indkørsler 

- Forrige bestyrelse har lagt en plan om at få renoveret indkørsler til herregårdssten  
8-12 skal skiftes om året ’ 
Martin får en overblik over hvilke matrikler der fået skiftet til herregårdsfliser  
Vi skal have lagt en plan for udskiftningen af resten  
 

6. Udskiftning af varmerør 
- Kommunen vurderer at det er så akut, at det skal skiftes asap 

Kommunen starter udskiftningen efter påske  
Udgift for grundejerne 0 kr.  
Varsling af grundejerne allerede nu  

 
Undersøgelse af stand på vandrør…  

- Claus prøver at finde et firma der kan lave nogle undersøgelse af tilstanden   
 
7. Fællesdag, 22. maj 

- Martin skrive ud til grundejerne om de har forslag til opgaver på dagen 
- Opgaver:  

o Ukrudt på fortov ud mod røjlevangen  
o Rydde buske på hjørnet ved legepladsen – ligge fliser til nærboks? 
o Legeplads:  

▪ Budget? Martin spørg Ove til budgettet  
▪ Indkøb af nye gyngesæder, sansehave, sand og borde bænkesæt  

 
8. Generalforsamlingen den 25. april 18-22 

- Martin undersøger om kulturcenteret sætter stole og borde op  
Valg af dirigent – Martin spørg ham der var dirigent til generalforsamlingen 2021 
Forslag til referent – Claus spørg Katja  
Martin spørger for indkaldelse  
 

9. Fortsættelse med deklarationerne 
- Martin spørg Carsten hvem der havde deklarationerne til gennemgang hos kommunen  
- Martin får styr på processen omkring deklarationerne  
- Solcelle-tag ind i deklarationer  

 
10. Næste møde 

- 28.02.22 kl. 19. Hos Martin  
11. evt. 

- Legepladsudvalg: Der er lagt en plan, Skema til udfyldning – give Martin besked om tilstanden af 
legepladsen  


