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Referat fra bestyrelsesmødet torsdag den 2. januar 2020 kl. 19.30 hos 

Tut, Hartmannsvej 25 
 

 

Deltagere: 

Anne Marie Steffensen (TUT), Philip Doolan, Jørgen Friis, Allan Knudsen og Niels Sparvath. 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde 

Godkendt 

 

3. Siden sidst 

Der har været 5 husstande, der ikke har betalt kontingent, heraf er den ene sag fortsat uafklaret  

trods rykker og opstartet incassosag. 

 

4. Henvendelse fra beboere 

• En beboer på Griegsvej vil gerne overtage de kabeltromler bestyrelsen har besluttet skal fjernes af 

gartnerne. 

Beslutning 

Efter besigtigelse af tromlerne er beboerne i tænkeboks og vurderer dem nok for dårlige. 

 

• En beboer på Laubsvej gør opmærksom på, at der efter at Vestforsyning har lagt nyt slidlag på 

cykelstien (efter fjernvarmerenovering), står der vand på denne.  

Beslutning 

Bestyrelsen har skrevet til beboeren, at vi er opmærksomme på problemet. 

Philip besigtiger cykelstien, tager billede, og så tager vi beslutning. 

 

5. Tømning af rendestensbrønde 

• Tut har henvendt sig til Nr. Felding Maskinstation og forespurgt om prisstigninger, uden at have 

fået tilbagemelding.  

 

Beslutning 

Tut henvender igen til Nr. Felding Maskinstation for at få deres pris, eksklusiv Vestforsynings pris 

på behandling af sandet/affaldet. 
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6. Status på tilstandene i de grønne områder og planlægning af gåtur med gartnerne 

• Tilstanden i de grønne områder 

• Planlægning af gåtur med gartnerne.  

På det sidste bestyrelsesmøde blev det aftalt, at Niels sender en doodle ud, så vi kunne komme på en 

tur rundt i området med gartnerne først i januar. Niels ønsker af arbejdsmæssige årsager turen 

rykket til senere i januar eller først i februar. 

 

Beslutning 

Området ser generelt godt ud, men bestyrelsen mener, at gartnerne på eget initiativ bør fjerne de 

vildtvoksende træer, der ses feks i hække, og hvad de ellers måtte komme om ved.  

Der har været mange blade på de forskellige stier, og vi vil overveje om vi til næste år skal til at feje 

stierne.  

Niels laver doodle om gåtur i februar.r m 

ange blade på stierne med det resultat at de blgla 

7. Planlægning af generalforsamling tirsdag den 10.3.2020 

• Godkendelse af nyhedsbrev med varsling af generalforsamling – udsendes snarest muligt. 

• Dirigent Vagn Rasmussen 

• Valg af revisor - Karin Sørensen er revisor i 2 år fra 2019-2021 

• Revisorsuppleant for en et-årig periode – Aase Sørensen spørges 

• Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest tirsdag den 4. februar 

• Dagsorden, årsrapport (regnskab og budget) sendes ud senest tirsdag den 25. februar. 

Beslutning 

Niels kontakter mulige interesserede i bestyrelsesarbejdet. Niels sørger for at sende nyhedsbrev til 

trykning og få det delt rundt hurtigst muligt.  

 

8. Ny asfalt og nye belægninger 

• Drøftelse og godkendelse af udbudsbrev. 

• Tidsplan 

• Ansvarsfordeling 

Beslutning 

Udbudsmaterialet blev drøftet. 

Beplantning på boligvejene skal op til drøftelse på generalforsamlingen.  

 

9. Nyt til hjemmesiden, Facebook og nyhedsbrev 

 

Beslutning 

Dagsorden til generalforsamling skal på hjemmesiden og Facebook. 
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I næste nyhedsbrev skal reglerne for lovlig parkering beskrives. 

 

10. Evt. - herunder næste møde 

Onsdag den 5. februar kl 19.00 hos Allan Knudsen, Griegsvej 5. 

 

 

 

 

 

 

Niels Sparvath                Anne Marie Steffensen          Jørgen Friis 

 

 

 Philip Doolan      Allan Knudsen 
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