Referat af bestyrelsesmøde
torsdag den 1. juni 2017 kl. 19.30 hos Martin, Bachsvej 32c
Deltagere:
Anne Marie Steffensen (TUT), Philip Doolan, Martin Papsø, Lars Vestergaard og Niels Sparvath.

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt

2. Godkendelse af referat fra sidste møde
Referat godkendt og underskrevet.

3. Siden sidst
Der har siden sidst været vejmøde med Vestforsyningen. De går i gang med lange-Müllers vej før
sommerferien og Kuhlausvej efter sommerferien.
Petanque banen er startet op igen med stor succes. Borgmesteren var med til indvielsen og klippede
snoren over. Der spilles nu fast på banerne hver onsdag formiddag, for alle som har lyst.
Fodboldnettene er skiftet i de to store mål på fodboldbanen.

4. Henvendelse fra beboere
•

Henvendelse fra beboer, der ønsker tilladelse til, at der kører en lastbil ind på det grønne område for
at kunne levere en skibscontainer ind i haven, i forbindelse med et renoveringsarbejde på huset.
Beslutning
Beboeren har fået tilladelse mod at reparere de eventuelle skader kørslen måtte forårsage.

•

Henvendelse fra beboer vedr. arealet uden om Vestforsynings transformerstation ved Griegsvej.
Arealet trænger til at blive retableret.
Beslutning
Bestyrelsen har henvendt sig til Vestforsyning om dette.

•

En beboer har henvendt sig, fordi han har betalt kontingent 2 gange og derfor ønsker penge tilbage.
Beslutning
Beboeren bor i et andet ejerlaug, hvorfor han må rette henvendelse til denne.

•

En beboer, der tidligere har henvendt sig og foreslået nogle grønne områder nedlagt, ønsker at
bestyrelsen i næste referat eller nyhedsbrev bringer en rettelse, så det fremgår, at det alene er nogle
af fodboldbanerne, der evt. ønskes nedlagt og brugt til noget andet.
Beslutning
Der er hermed gjort opmærksom på dette, her i referatet.
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•

En beboer på Laubsvej gør opmærksom på, at der er nedsunkne fliser efter at Vestforsyning har
udført fjernvarmearbejde på vejen.
Beslutning
Bestyrelsen foretager en besigtigelse af belægningen når Vestforsyning har udført arbejdet på
Laubsvej.

•

En beboer har henvendt sig, fordi hun har betalt kontingent efter fraflytning af området og derfor
ønsker penge tilbage.
Beslutning
Beboeren har fået sine penge tilbage.

•

En beboer har henvendt sig over en nedtagen bom på Sortestien ved Kuhlausvej.
Beslutning
Der overvejes nu om der skal opsættes en stele i stedet. Vi overvejer hver gang der nedtages en bom
om der efterfølgende skal opsættes en stele i stedet eller intet.

5. Hvor langt er gartnerne kommet – efter aftalerne på gåturen?
Beslutning
Referatet af gartnerturen blev gennemgået punkt for punkt og nedenfor er de ikke udførte punkter
fra referatet:
(punkt 3) Der er på den lille legeplads ikke lagt flis under bordbænkesættet endnu. Dette er også
gældende for fællesområdet ved Kuhlausvej 6.
(punkt 5) Faskinen på stien mellem Lange-Müllers vej og HC Lumbyes vej er ikke lavet endnu.
(punkt 6) Fordybninger rundt om træer og lygtepæle er ikke fyldt op endnu, da dette er afhængig af
den opgravede jord fra faskinen, nævnt i punkt 5.
(punkt 7) Projekt ”beskæring” af æblehaven er ikke igangsat endnu. Dette kan først lade sig gøre til
efteråret.
(punkt 9) De to slidte dækgynger er ikke skiftet til henholdsvis et nyt dæk og en ny babygynge
endnu.
(punkt 10) Det bøjede rør ved Birkelundsstien/Hartmanns vej er ikke rettet op endnu.
Området overfor er heller ikke ordnet af gartnerne endnu.
(punkt 15) Hækken ud til stamvejen til Bachsvej, beliggende mellem de 2 store delområder, er ikke
klippet endnu.
(punkt 17) Tut beder gartnerne komme med et tilbud på hvad det vil koste at få fældet træerne og
efterfølgende få plantet nogle nye. Gartnerne mangler i samme omgang at vende tilbage med et svar
på hvilke træer man med fordel kunne plante i stedet for.
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Tut har efter bestyrelsesmødet taget kontakt til gartnerne og fået at vide at de manglende
ovenstående punkter er planlagt og ordnes snarest muligt. I forbindelse med punkt 3 har gartnerne
fundet en løsning på at flytte bordbænkesættet på den lille legeplads, så der bliver alligevel ikke lagt
flis under dette.
Vi vil gerne have en tidsplan over udførelse af de, på gåturen, aftalte ekstraopgaver. Der blev
foreslået at det meste ønskes ordnet inden skt. Hans.
Sten i plænen ved den mellemstore legeplads er ikke helt fjernet endnu. Niels snakker med Allan
om dette.
Høje niveauforskelle mellem græs og asfalt ved Hartmanns stien. Niels snakker med kommunen om
dette. Hvis ikke kommunen tager sig af det, beder vi gartnerne om at smide noget jord for at
mindske niveauforskellen.
Gartnerne har foreslået følgende træsorter som vejtræer: Fugle kirsebær, paradisæbler og søjle eg.

6. Drøftelse af indhold i ny gartner-kontrakt
Den nuværende kontrakt gælder for årene 2014-2017
Beslutning
Tut beder gartnerne om et oplæg til en kontrakt for 2018, 2019 og 2020, hvor de overvejer at
minimere bekæmpning af ukrudt ved facaderne med jordmiddel. Hvad er konsekvensen ved at lade
være med at sprøjte facaderne (1m) med jordmiddel?
Nye tilføjelser til den nye kontrakt:
Klip af hækken foran Bachsvej 40 – 44, overgangshækken ved stamvejen på Bachsvej, 2 oversigter
skal trimmes ned: Kuhlausvej til Sortestien og Birnstien til Sortestien, kalkning af græsset på de
grønne områder.
Vi skal være mere opmærksomme på hvad der hører ind under sidebeskæring rundt om i området,
når vi går tur med gartnerne i foråret.

7. Drøftelse af processen for ny asfalt m.v.
Beslutning
Vi henter tilbud i 2017
Vi forventer at starte asfaltarbejde i 2018
Der blev snakket lidt om at vi selv kunne starte med at måle op hvor mange kvadratmeter asfalt vi
har på de forskellige veje ud fra et kort fra kommunen. Beslutningen blev at vi ikke selv foretager
os noget i den retning, men lader leverandørerne selv måle op, når de afgiver et tilbud på arbejdet.
Vi skal have tilbud på nedenstående veje, Niels laver et kort (asfalt og belægnings sten):
4 veje på Lange-Müllers vej
6 Laubsvej osv…
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Lars starter med at få et tilbud fra Kaj Bech og supplerer op med et tilbud fra en anden leverandør
senere hen.
For at hjælpe økonomien kunne det overvejes at vente med at skifte belægnings sten og så kun
lægge ny asfalt på i første omgang. Det er en beslutning som afventer de indkomne tilbud fra
leverandørerne.
Tut, Niels og Martin går en tur, for at skabe et overblik over hvor mange vejtræer vi har og hvor
mange vi skal have i forbindelse med asfaltarbejdet.
Martin indkalder hurtigst muligt til gåturen.
Niels laver et kort til turen og sender det til Lars når træerne er talt op.

8. Planlægning af Sct. Hans
Tilladelser, aftaler, klargøring, indkøb og afvikling.
Beslutning
Vi mødes torsdag d. 22. juni klokken 17.00 til forberedelse af Sct. Hans.
Alle bedes medbringe lidt sager til rengøring og oprydning: Skovl, kost, vand (Martin), spande osv.
Fredag d. 23. juni, Sct. Hans aften, mødes vi senest klokken 16.30. Der er inviteret til klokken
17.30.
Tut står for: Brandbilen, Rasmus Klump Band, stige til lastbil, fad til pølser, bestille samt hente
lastbil fra Holstebro Autocenter og få gartnerne til at flytte bænkene fra petanquebanen over til de
små bål.
Martin står for: Indbydelse, heksen, spande til nedkøling af bl.a. vin, proptrækker, saks, pølsetang,
diverse skilte til butikken og ekstra kabeltromler.
Lars står for: Slush ice maskine, gasflaske, byttepenge og slik.
Niels står for: Tilladelse fra politiet, åbne bommer og indkøb minus slik.
7ks øl, 4ks sodavand, 5kg pølser, pølsebrød, 2 sennep, 4 ketchup, 2 remoulade, 1ps kaffe, 2l mælk,
15fl rødvin, 4fl hvidvin, fløde, 18kg kul og 8fl tændvæske, sukker, isterninger.
Alle står for: Grillstarter og lighter
Om torsdagen, til klargøring af hus, drøftes det hvor lastbilen skal stå og hvad vi har af Slush Ice
glas, vinglas, servietter, pølsetallerkener, affaldssække osv.
Martin står for MobilePay
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9. Nyt til hjemmesiden, Facebook og nyhedsbrev
Beslutning
Martin lægger indbydelsen til skt. Hans på Facebook.

10. Evt. - herunder næste møde
Beslutning
Næste møde bliver tirsdag d. 22.08.2017 klokken 19.30 hos Philip.

Niels Sparvath

Philip Doolan

Anne Marie Steffensen

Lars H. Vestergaard

Martin Papsø
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