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Emne Bestyrelsesmøde nr. 28 

Mødedato 10.10.2022 

Mødetid 19.00– 21.00 

 
Lærke Rau Formand LR 
Ole Bille Bestyrelsesmedlem OB 
Jan Pedersen Bestyrelsesmedlem JP 
Kim Jørgensen - fraværende Bestyrelsesmedlem KJ 

  
PKT EMNE 
1 Valg af referent og godkendelse af dagsorden 

Godkendt 
Lærke er referent 

2 Igangværende projekter 
 
1 årsgennemgang - opsamling 

- Status på de aftale projekter 
o Vi har fået info om at L&R er i gang 
o Vi har ikke fået en melding om at de er færdige endnu 
o Beder L&R om en status på arbejdet 

 
Status på skel mod Tingvej nr 29+31 

o Nr 31 – vi har haft en god dialog. De var ikke orienteret om at noget af deres grund tilhørte Toftebuen. 
o De vil gerne rydde op så det ser pænt ud fra vores side. 
o Vi noterer os at de benytter noget af vore areal, lige som de andre steder det forekommer i Toftebuen, 

så de ikke kan kræve hævd på området. 
 
Eventuelt salg af jord til nabo Tingvej 29 – Lærke 

- Vi blev ringet op af advokaten, som dog vil henvise til en anden advokat han kunne anbefale da de ikke kunne 
tage sagen. Vi har fortsat ikke fået den information han lovede på telefon. Vi rykker ham. 

 
Skilte - Ole 

- Skilte ved rækkehusene vejhusnummerskilte  
o Vi har kontaktet firmaet og afventer deres svar 

- Blindvej skilt + husnummer til Tingvej 21B-F 
o Skilte er bestilt hos kommunen og de har sat det i værk. Kommunen betaler. Der er lidt leveringstid. 

- Bestilt 2 x 40km/t skilte – beslag pt i restordre. Når de ankommer sættes de op i hver sin ende af Toftebuen. 
 
Rensning af 168 brønde – Jan + Ole 

- Vi har fået et tilbud på 50.400 ex moms ved Gundsø 
- Nyt tilbud fra Spul og Rens på 7.150kr + moms 
- Vi afventer til bud fra Lyngholm og Thorskidle.  

 
Tjek af rottespær - status- Jan 

- De er ikke vendt retur på vores henvendelse i forhold til et møde 
- Jan rykker for et møde 
- Alle brønde har været renset så vidt vi er orienteret 

 
Overskudsjord ved nr 109 – Lærke 

- L&R er tilfredse 
- Der er sået græs 

 
Hjertestartere - Lærke 

- Skriv om el afregning til de 2 beboer til gennemgang – godkendt 
- Skrives endeligt færdigt og sendes til underskrift – Lærke 

 
Kontakt til arbejdsgruppen – vejbump projektet  

- Status 
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- Intet nyt 
 
 

3 Opsamling 
Grøn dag 

- Hyggeligt og med en del børn der deltog 
- Der blev plantet en del blomsterløg, ryddet op på legepladserne, fjernet ukrudt og fjernet skrald. 
- Legeplads dutter mangler på sandkassen på den lille legeplads. Jan køber nye. 
- Næste grønne dag 

o Projekter 
o Dato for næstes grønne dag sættes til næste møde 

 
Godkendt balance på opstart af nyt regnskabsprogram 

- Godkendt af revisor Louise Curtis Veng 
 

4 Nyt tilbud på pasning af grønne områder for 2023 
Tilbud fra L&R 

- Vi beder om at ukrudt fjernelsee på stierne også kommer med i kontrakten 
- Vi spørger om vi kan få en bedre pris hvis vi tegner en 5-års aftale. Inkl. ukrudt bekæmpelse 2 gange om året 

fortove, stier og gæsteparkeringspladser 
- De gøres opmærksomme på at de ikke skal slå skråning ved bassin da den tilhører FORS -> lavere pris. 
- Vi ønsker at skråningen slås 3 gange pr år, den ene gang ultimo april, juli, sep 

 
5 Henvendelser fra beboer 

- Ingen henvendelser 
 

6 Lokalrådet 
- Fokus er på  det igangværende arbejde i kommunen med Helhedsplanen og det kommende fjernevarme. 

7 Bolig salg 
- Intet nyt 

 
8 Eventuelt 

 
 

 Næste møde 
Datoer for kommende møder kl. 19-21 
 
Mandag d. 7. november 
Mandag d. 5. december (julefrokost) 

 


