REFERAT AF BESTYRELSESMØDE AFHOLDT D. 3. OKTOBER. 2018

Sted:

Frydenslund nr. 9

Deltagere:

Thomas (nr. 14), Stefan (nr. 18), Kasper (nr. 9), Pernille (nr. 9), Lene (nr. 10)

og Bitten (nr. 11)
1. Hyring af ekstern konsulent i forbindelse med overtagelse af vejen

Kommunen har hyret NCC til at tage en boreprøve af stikvejene, som vi afventer svar på, således
at vi kan få deres vurdering af, om der skal nyt slidlag på.
Hvis kommunen vender negativt tilbage, blev det besluttet i bestyrelsen at hyre en ekstern
konsulent for at sikre, at vejen er i ordentlig stand, når vi overtager den.
Uanset svarets karakter, så beder vi kommunen om dokumentation af resultatet fra boreprøverne
samt af resultatet fra de boreprøver, der blev taget i 2012, da der i sin tid blev lagt slidlag på
stikvejene.
Der er fuld enighed blandt bestyrelsen om at hyre en konsulent, såfremt kommunen vender
negativt tilbage.
2. Lukning af vej

Kommunen har afvist at tage sagen op igen. Men da marken ved siden af Præstehøj er solgt, er der
mulighed for at der i nær fremtid bliver udstykket ved siden af Præstehøj ovenfor Frydenslund.
Det kan give os et nyt argument for, at få lukket vejen ned mod Frydenslund.
Når vi er sikre på, om marken bliver udstykket, forsøger vi at rejse en klage overfor kommunen i
forhold til deres afvisning af lukning af vejen.
3. Bekæmpelse af muldvarpe

Vi har fået en henvendelse fra en husejer, om at der er spottet en muldvarp på det grønne område
ud mod Lykkebjergvej. Der er blevet spurgt til, hvordan grundejerforeningen forholder sig til det.
Foreløbig låner den aktuelle husejer en muldvarpesaks, og ser om det ikke afhjælper problemet.
4. Øvrigt
Der afholdes fælles havedag søndag d. 7.10. kl. 13. Her skal der luges i det grønne område ned
mod Lykkebjergvej samt skæres buske ned ud for nr. 9.
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Bestyrelsen, Grundejerforeningen Frydenslund
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