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Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 7. februar 2019 

 kl. 19.30 hos Philip H.C. Lumbyes Vej 27 
 

Deltagere: 

Philip Doolan, Anne Marie Steffensen (TUT), Martin Papsø og Niels Sparvath 

Jørgen Friis er fraværende 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt med nedenstående rettelser: 

Punkt 1 og 2 byttes om, så Godkendelse af dagsorden står før referat. 

Punkt 5 og 4 byttes om, så Henvendelse fra beboere står lige efter siden sidst. 

2. Godkendelse af referat fra mødet den 15.1.2019 

Referatet blev godkendt 

3. Siden sidst. 

• Der har været problemer med en betaling fra en ejendom på Bachsvej. 

Sagen overdrages til en advokat.  

• En ejendomsmægler stiller spørgsmål til betalingen af kontingent, i forbindelse med 

en afklaring af en boopgørelse. 

Ejendomsmægleren er blevet forklaret om forhold mellem køber og sælger ved salg. 

4. Henvendelse fra beboere 

• En beboer på Bachsvej foreslår, at der opsættes et trafikspejl, hvor ejerlaugets vej 

inde fra boligområdet (boligvejen) munder ud i den kommunale del af Bachsvej 

(stamvejen). Der er meget dårlig oversigtsforhold på stedet. 

Beslutning 

Ejerlauget vil kontakte kommunen for både Bachsvej og Hartmannsvej, angående 

opsætning af spejle, der hvor vejene hver især mødes med Kommunens stamveje.  

Niels skriver tilbage til beboeren at vi også tager kontakt til kommunen. 

5. Opfølgning vedr. grønne områder 

• Overslag over udvidelse af en lille legeplads 

Vi har modtaget et tilbud på 19.000kr.  

Vi beslutter at der skal udvides med 19.000kr. ifølge gartnernes tilbud. 

Tilbuddet indeholder udvidelse af sandkassen og flytning af rutsjebanen. 

Vi afventer med legehus og ekstra redskab. Der tages stilling til dette på et senere 

møde. Vi får svar fra UCH i uge 8. 
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• Overslag fra gartnerne vedr. robiniekanter på petanquebanen 

Gartnernes tilbud er cirka 2000kr. billigere end tidligere indhentet tilbud. 

Vi siger ja tak til tilbuddet. 

• Status på muld og græs ved kanterne 

Gartnerne er godt i gang med at lægge muld på kanterne.  

Der bliver påført muld og plantet græs på et bart hjørne mellem Laubsvej og 

Birkelundstien, ved den mellemste legeplads. Det samme gør sig gældende langs 

hækken ved hjørnet af birkelundsstien og Hartmannsstien. En beslutning om bedet 

med stenkant, for enden af Hartmannsvej ud mod Birkelundsstien, bliver taget op på 

næste bestyrelsesmøde. Den nye bestyrelse anmodes at tage punktet op. 

Tut snakker med Silva Lausen om traktorhjulsporene i jorden rundt om den lille 

stump cykelsti ved Bachsvej. 

• Tut beder gartnerne om en konkret pris på at fjerne de nuværende træer i den lille 

skov samt rodfræsning. 

Vi skal have fundet en andet entreprenør tilbud på fældning, rodfræsning, fjernelse af 

træer og stubbe, smat klargøring til ny beplantning. 

Philip snakker med Lars om et sådan tilbud og spørger et andet sted også. 

6. Planlægning af generalforsamling den 12.3.2019 kl. 18.30 

• Udkast til aftenens program 

• Godkendelse af regnskab/budget 

• Underskrift på regnskabsrapport, revisionsprotokol og årsrapport. 

• Drøftelse af beretning 

• Udsendelse af indkaldelse med dagsorden, budgetforslag, budget og øvrige bilag.  I 

henhold til vedtægter skal det ske senest 14 dag før generalforsamlingen – altså 

senest tirsdag den 26. februar. 

• Dirigent 

• Mødetidspunkt, lokaler, projektor, forplejning, m.v. 

Beslutning: 

Regnskab godkendt med redaktionelle rettelser. 

Regnskabet skal hurtigst muligt hjem fra Revisor. 

Martin varskoer Finn og Carl om indkaldelsen.  

Martin samler op og sender til tryk med efterfølgende omdeling. 
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7. Nyt til hjemmesiden, Facebook og nyhedsbrev 

Philip og Tut skal have adgang til Facebook siden. 

8. Evt. 

Tuts præsenterede en ide med rondeller midt på de brede veje. 4x6 meter med et par 

træer. Vi sparer fliser og det er selvvandende pga. det brede stykke jord. 

Forslaget blev drøftet og noteret til en fremtidig snak om vejtræer. 

 

 

 

 

Niels Sparvath         Anne Marie Steffensen        Jørgen Friis 

 

 

 Philip Doolan      Martin Papsø 

 


