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Referat fra bestyrelsesmøde d. 18 december 2014 

 

Fremmødte: 

 Lene, Kirsten Michael, Susanne, Bendte. Keld var fraværende. 

 

Referatet fra sidste møde blev godkendt og underskrevet. 

Nyt fra foreningen. 

Der er intet nyt fra foreningen. 

Postnumre. 

Der har været en høring omkring vores postnummer i dette område af kommunen. Besty-

relsen deltog ikke i mødet, men sendte et brev med vores afstemning her i grundejerfor-

eningen. 

Her i bebyggelsen var der 19 der stemte. 13 stemte for at beholde det nuværende 2600 og 

6 stemte for at vi skal have 2620. Det er endnu ikke besluttet hvilken et, der skal benyttes i 

fremtiden. 

Al Bank 

AL bank har forespurgt, om de må reklamere på foreningens hjemmeside samt sende re-

klamer til beboerne. Bestyrelsen ser ikke nogen grund til at reklamere på hjemmesiden, 

medmindre det kan give en indtægt. 

Fællesarealerne. 

Bestyrelsen har bemærket at der flere steder er beplantning der spreder sig ud på flisearea-

lerne. Det er både buske og ukrudt som kan ødelægge belægningerne. 

Bestyrelsen vil gøre opmærksom på at det er den enkelte beboer som har pligt til at holde 

fællesarealerne 1 meter fra skel. Bestyrelsen vil sende et brev ud til beboerne omkring det-

te. 

Bestyrelsen har aftalt at den for fremtiden vil holde mere øje med hvad der er brug for af 

vedligeholdelse på fællesarealerne om sommeren. Det er et job som Arne tidligere har hjul-

pet med  

Det kan være at der er behov for en dag med fællesarbejde i august. 

Miljøstationen. 

Der har været problemer med at få afhentet plastaffald på miljøstationen. Jan har henvendt 

sig til Jens Granholm som har hjulpet med at få det til at fungere. Jens Granholm har tilbudt 

at han vil komme og holde møde med bestyrelsen omkring miljøstationen. Susanne prøver 

at få en aftale med ham. 

 

Affaldsplan. 

Kommunen arbejder med en ny affaldsplan. Der skal laves et høringssvar på dette i starten 

af januar. Bestyrelsen har kigget på de forskellige forslag og mener at forslag 3 er det, der 

vil fungere bedst for vores bebyggelse.vi skal have belyst hvem ordningen gælder for, om 

det er den enkelte grundejerforening, eller om det er for hele Fyrrehusene. 

Forslagene kan ses på vores hjemmeside. 

Den bedste kildesortering får man, når der sorteres så tæt på beboelsen som muligt. 

 


