REFERAT AF BESTYRELSESMØDE AFHOLDT D. 6. JUNI 2011

Sted: Frydenslund nr. 1
Deltagere: Arne (nr. 1), Bent (nr. 8), Kasper (nr. 9), Lene (nr. 10), Bitten (nr. 11) og Stefan
(nr. 18)

1. Økonomi
Pt. har vi kr. 32.000,- i kassen, så økonomien ser fin ud. Hvis vinteren bliver gennemsnitlig,
kommer vi ud med et overskud på ca. kr. 15.000,2. Græsslåning bag nr. 2 – 10 samt langs stien
Arne hører gartneren, hvor meget plads han skal bruge for at køre hele vejen hen langs bag
ved alle husene nr. 2 - 10. Han slår også græsset ned langs stien i øst fremadrettet.
3. Vejen der revner
Vejen mod øst og stamvejen er revnet i midten. Kommunen er kontaktet mht. at få den
repareret.
4. Fælles arbejdsdag
Søndag d. 4.9. fra kl. 15. – 17. Der skal hakkes ukrudt ved de grønne arealer i
vest. Yderligere information kan ses på hjemmesiden op til selve dagen. Vi håber så mange
som muligt dukker op!
5. Stien i den vestre ende – arbejdskørsel
I forbindelse med tilbygning ved Kildeager nr. 18, har der kørt tunge køretøjer ind igennem
vores område – dvs. ind over fortovet og hen af stien mod vest. Nu er der opstået revner i
stien, der er opkørt rabat og ødelagt græs. Arne har rettet henvendelse til entreprenøren, men
denne har svaret tilbage, at de har besigtiget skaderne sammen med ejeren i nr. 18 samt
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kommunen. Dette undrer bestyrelsen meget, og der er nu rettet henvendelse til kommunen og
bedt om aktindsigt.
6. Andet
Vi holder fast i en tilkaldeordning til vinter, når der skal ryddes sne. Thomas ringer efter
behov. Telefonnummeret bliver tilgængeligt på hjemmesiden også, så andre i bestyrelsen kan
ringe, hvis Thomas er forhindret.
Kommunen er blevet kontaktet vedr. de 3 sten på øst-stien, som grænser ned mod
Lykkebjergvej. De er blevet flyttet ud til siderne, så der ikke længere er chikane, der beskytter
de ”bløde trafikanter”.

06.06.2011
Bestyrelsen, Grundejerforeningen Frydenslund
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