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1. Generalforsamling 

Der afholdes generalforsamling den 17. april. Bendte har bestilt lokale. 

  

Bendte har udarbejdet oplæg til beretning, som rundsendes til kommentering. 

 

Bendte og Kirsten har indhentet tilbud på ændring af de 2 asfaltpladser mod Elmehusene. 

Bendte udarbejder forslag idet det formuleres, så man tager stilling til om pladser skal ordnes 

og hvis ja, hvilken der ønskes og evt. udførelsestempi pga. økonomien.  

Nedsat udvalg finder ingen grund til at ændre vedtægterne, så nye vedtægter vil ikke blive 

fremlagt. 

 

Lene ønsker ikke genvalg, da hun pt ikke kan påtage sig opgaven med at være sekretær i 

bestyrelsen. Lene vil gerne passe hjemmesiden med input fra bestyrelsen. 

 

Kirsten havde udarbejdet budget til kommentering. Det blev besluttet at øge budgettet til 

snerydning pga vejrudsigterne, at det forventes at alle får refusion af kontingentet og at 

kontingentet hæves til 2800, så der kommer mere balance i budgettet. 

 

Kjeld spørger Lisbet om hun ønsker genvalg som revisorsuppleant og om John E. evt. vil være 

dirigent. Bendte hører Vagn om han ønsker genvalg som revisor. 

 

Der indkaldes til carportmøde kl. 19 med fokus på vedligeholdelse af carporte herunder vand i 

disse samt evt.  

 

Smørrebrødsbestilling til Kjeld senest den 10. april. 

 

2. Fællesarbejde 

Ved indhentning af tilbud på asfaltpladserne var vi blevet anbefalet at fjerne gren ved jorden 

på træ ud for nr. 3. Birketræ bør også fældes. Bendte indhenter tilbud på levering af flis ved 

Spiræaerne, så der ikke skal luges så meget.  

v/nr. 2 kan der etableres en fordybning, hvor der plantes elefantgræs for at trække vandet. 

Alternativ kan der plantes birketræer, hvilket ikke er så godt for allergiker og de sviner. 

 

Der afholdes fællesarbejde den 6. maj og den 27. maj. 

 

Jane havde stillet forslag om, at der arrangeres fællesspisning efter et fællesarbejde, men det 

var der ikke stemning for. I stedet kan der til generalforsamlingen opfordres til, at der 

nedsættes et festudvalg til ”sommergrill”. Det behøver ikke være bestyrelsen som arrangerer. 
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3. Vintervedligeholdelse 

Bestyrelsen har indgået en ny aftale med Blynert Have- og Ejendomsservice, 

www.haveservice.info, som også anvendes i de røde og gule Elmehusene. Claus Blynert tager 

175 kr. pr. saltning og 215 kr. for snerydning. Tidligere entreprenør var ophørt med at udføre 

snerydningen. 

  

4. Status affaldsordning 

Kommunen og entreprenøren M. Larsen har besigtiget vores affaldsplads. Jan og Kirsten deltog 

i besigtigelsen.  Der var primært fokus på storskrald. Vi afventer et udspil fra dem. Der blev 

bl.a. drøfte overdækning af ”småt elektronik” alternativt en container til dette, 

metalcontaineren og rampe til containerpladsen. Vi kan sortere lidt bedre i madaffald og plast. 

F.eks. skal pizzabakker, mælke- og juicekartoner i restaffald. 

 

5. Evt. 

Intet til dette punkt. 

 

 

 

Referent Lene Hansen 

http://www.haveservice.info/

