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Emne Bestyrelsesmøde nr. 30 

Mødedato 5.12.2022 

Mødetid 19.00– 21.00 

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

  
PKT EMNE 
1 Valg af referent og godkendelse af dagsorden 

 
2 Igangværende projekter 

 
1 årsgennemgang - opsamling 

- Lind&Risør har meldt at de er færdig med udbedringerne 
- Vi går en runde og tjekker listen igennem 

 
Status på skel mod Tingvej nr 31 

- Vi skal skriftligt have skrevet til dem at de bruger vores jord. 
- + andre der bruger vores jord 
- Vi får advokaten til at lave et skriv vi kan bruge – Lærke 
- Vi laver et skriv til alle beboer/områder hvor vi ser at fællesområdet er inddraget til eget brug 
- Vi sender et skriv til samtlige beboer hvis advokaten anbefaler det 

 
Eventuelt salg af jord til nabo Tingvej 29 – Lærke 

- Sagen kører pt hos advokaten 
- Informering af GF 
- Lærke laver et bud på et skriv og sender rundt 

 
Skilte - Ole 

- Skilte ved rækkehusene vejhusnummerskilte  
o Bestilt 
o Vi afventer at de kommer. Derefter laves plan for opsætning 

 
Rensning af 168 brønde – Jan + Ole 

- Vi har fået følgende tilbud: 
o Spul og Rens er godkendt. 
o Sættes i gang i starten af det nye år 

 
Hjertestartere - Lærke 

- Underskrevet af begge boliger 
- Skal i budgettet 
- Sagen afsluttes 

 
Kontakt til arbejdsgruppen – vejbump projektet  

- Vi har været i kontakt med arbejdsgruppen der har været i dialog med kommunen. Det er afklaret at bumpene 
er lavet korrekt i forhold til kommunens regler. 

- Vi har spurgt arbejdsgruppen om det leder til at de vil indhente tilbud på hvad det vil koste at vi selv laver nye 
bump. Vi har pt ikke fået svar. 

- Vi afventer 
 
Servicering af legepladsen 

- Der er lavet service af begge legepladserne 
- Service ligges på hjemmesiden - Lærke 
- Der ligges google doc på hjemmesiden, som folk kan notere et service tjek i – Lærke 
- Prøver at få 2-4 børneforældre til at holde øje med legepladserne 
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3 Nyt tilbud på pasning af grønne områder for 2023 
Tilbud fra L&R 

- Godkendt og underskrevet 
 

4 Henvendelser fra beboer 
- Ingen henvendelser der skal taget os på mødet 
- Henvendelser er håndteret på mail 

 
5 Lokalrådet 

- Ikke noget nyt 
6 Bolig salg 

- Ikke noget nyt 
 

7 Generalforsamling april 2023 
- Generalforsamling torsdag d. 27. april kl 19-21 
- Hallen eller gymnastiksalen kan ikke bookes d. 27.  
- Skal vi finde andre lokaler eller anden dato? 
- Vi flytter til mandag d. 24. april og prøver at få gymnastiksalen/gymnastiksalen på den dato 
- Obs på at give indmeldinger til forslag og info til budget på næste møde 

 
 

8 Eventuelt 
Rykke Bjarne for opsætning af mail opsamling på hjemmesiden 
 

 Næste møde 
Datoer for kommende møder kl. 19-21 
 

- Mandag d. 9. januar 
- Mandag d. 13. februar 
- Mandag d. 13. marts 
- Mandag d. 17. april  

 
 


