Bestyrelsesmøde hos Jørgen Petersen d. 26/6-19.

Alle var til stede på nær Lars Kilhof. Morten kom lidt senere.

1. Meddelelser fra formanden.

Formanden oplyste, at der havde været 1 års gennemgang af vejene. Vejentreprenøren Pankas var generelt
meget lydhøre mht. de forskellige problemer, der blev påpeget. Bl.a. er der problemer med asfalten på
hjørnet af Ahornvej og Lille Engvej samt på hjørnet af Ahornvej og Kløvervej. Det blev aftalt, at det ville de
reparere. Der er problemer med, at der ligger meget vand på Kløvervej ud for nr. 21. Konsulenten fra
Pankas var enig i, at det var et problem. Det var muligt at lægge mere asfalt på for at udligne faldet, men så
vil vandet løbe ud langs siden, så den mest holdbare løsning ville nok være at anlægge en ny brønd i den
sydlige side, hvor vandet samles. Bestyrelsen indhenter tilbud for etableringen af en brønd, før der træffes
endelig afgørelse. For enden af Vårgyvelvej ved tunnelen samles der altid en stor mængde vand, når det
har regnet, og det samme ved vendepladsen på Strandgårdsvej. Det blev aftalt, at Pankas fik udlignet
hullerne med mere asfalt.

På Lille Engvej er den ene side af vejen meget ujævn i kanten, og det kan man ikke gøre noget ved, da det
skyldes tilpasning til flere grundejeres indkørsler, ligesom fundamentet flere steder ikke ville kunne bære
en asfaltering. Desuden er der vokset en tot græs op igennem asfalten, og det dækker Pankas ikke.
Vejentreprenøren anbefalede, at denne skade blev udbedret, inden den bredte sig. Det blev besluttet, at
anmode Pankas om at udbedre denne skade i forbindelse med de øvrige reparationsarbejder. Desuden er
der 3 steder på Engvej, hvor der er større sten i asfalten, men der er ikke umiddelbart nogen skader pt., så
det afventer vi lige.

Ahornvej 2 har fået ordnet asfalten og bøjlen fint, dog er der et hul i asfalten rundt om bøjlen, og det
kontakter formanden ham lige omkring, og så er det fint.

På Klintebakken 11 er de ved at bygge, og i den forbindelse har de skåret et større stykke asfalt op, da de
skulle have nogle rør op, og så har de forsøgt at lægge asfalten ned igen, hvilket bevirker at det stykke asfalt
er sunket, så det skal laves. Brian fra Klintebakken 15 har haft fat i gasselskabet, og indtil videre lader vi
Brian holde styr på det, og så følger Jørgen op.

Mht. alléen så har de plantet de sidste af de små buske, og 2 af dem er gået ud. Mht. de træer, der er gået
ud, så har gartneren sagt, at han ikke kan skaffe de store træer pt., men at han kan skaffe nogle små, men
det er vi ikke interesseret i, så vi venter på de store, og det giver jo heller ikke mening at plante nye træer
lige midt i sommeren. De forventes etableret til efteråret.

Jørgen har ikke hørt noget fra formanden fra den anden grundejerforening mht. betaling, men vi har
selvfølgelig heller ikke fået den endelige regning endnu, så vi afventer.

Beboeren på Vårgyvelvej 9, Jette Worm, mener ikke, at hun skal betale til vejene, da hun mener, at hun bor
ud til kommunal vej, men Jørgen har svaret hende og sendt hende en kopi af vejkendelsen, og siden har vi
ikke hørt noget fra hende.

2. Meddelelser fra kasserer.

Der var ca. 15, der ikke betalte deres opkrævning af kontingent, og så har Jeanet sendt rykkere til dem, og
været forbi nogle af dem, og så har de fleste betalt, men der er en enkelt inkassosag fra Strandgårdsvej 25.

Ved en fejl fik alle beboere en ekstraregning på 1.100 kr., i stedet for kun dem, der ikke har afdragsordning,
så Jeanet har taget kontakt til grundejere med afdragsordning, for at returnere de 1100 kr. til dem, og de
fleste har fået pengene retur, men der er nogen, vi ikke har hørt fra, til trods for flere henvendelser. Det er
5 husstande, hvorfor bestyrelsen har besluttet, at disse husstande bliver modregnet de 1.100 kr. i
forbindelse med næste års afdrag og kontingent.

3. Nyheder fra vejudvalget.

Er gennemgået.

4. Nyheder fra strandudvalget.

Morten har fået skiftet de fleste brædder på bænkene, men han mangler lige et enkelt bord. Der er også
sat nye gynger op med fuglepigge.

Morten undersøger, om der kan sættes en platform op for enden af badebroen, samt med en bænk på.

Kirsten forslog, at man måske kunne købe et nyt bænkebord, som kunne stå ved siden af et af de andre, så
man har mulighed for at sidde samlet, hvis man vil benytte stedet til at fejre fødselsdag eller lign. Dette
forslag blev godkendt.

5. Evt.
Næste møde d. 12/9-19 kl. 1930 hos Jeanet.

Referent: Tine Corse

