Bestyrelsesmøde hos Jeanet d. 12/9 -19.

Til stede var Jeanet, Michael, Jørgen, Lars, Mads og Tine.

1. Meddelelser fra formanden.
Ud for Vårgyvelvej 23 har der været problemer med kloakken, så det havde Jørgen kigget på, og den var
fyldt med sand og skidt, så det havde han fjernet, og så satser vi på, at det var det.
Jørgen var blevet kontaktet af vores snerydningsmand for at høre, om vi var interesseret i at forlænge vores
aftale med 1 år, og det syntes Jørgen, at vi skulle, og bestyrelsen var enige.
Han har skrevet til Pankas via Hartvig, at de godt må gå i gang med at udbedre de ting, der blev vedtaget på
1 års gennemgangen, og de har svaret, at det ville de gå i gang med i løbet af sæsonen.
Skaden på skiltet for enden af Ahornvej ud for Ahornvej 2 er udbedret.
Asfalten er blevet repareret på Klintebakken, der hvor der var blevet repareret et vandrør.

2. Meddelelser fra kasserer.
Der er stadig 5, der ikke har reageret på Jeanets henvendelse mht., at de skulle have penge retur, så det
trækker hun bare fra næste års kontingent.
Vi gennemgik forbrugsopgørelsen, og der var ingen kommentarer.

3. Nyheder fra vejudvalget.
Vi har problemer med to brønde. Ud for Kløvervej 19 skal der etableres en ny brønd i den sydlige side pga.
problemer med store vandmængder. Ud for Vårgyvelvej 23 – Carsten Holk har accepteret, at den bliver
koblet til hans brønd. Lars kontakter Gendrup for at få et tilbud på at få at få lavet de to brønde, hajtænder
på Ahornvej samt skiltet på Ahornvej.

Mht. Engvej så bliver de træer og buske, der er gået ud, skiftet ud her i oktober/november måned, da det
er det mest optimale tidspunkt at plante dem på.

4. Nyheder fra strandudvalget.
Mht. Nordgrunden havde Jørgen skrevet til kommunen sidste år, om de ønskede at overtage grunden, og vi
har intet hørt. Men pludselig blev Lars ringet op af den nye vejingeniør hos Greve Kommune, der havde
fundet brevet, og hun lovede, at hun ville vende tilbage, når hun var kommet på plads.

5. Nyheder fra badebrosudvalget.
Claus sender en mail ud om optagning af badebroen d. 29/9-19 kl. 0930.

6. Evt.

Muligvis bestyrelsesmiddag hos Inger d. 13/11-19.
Næste møde d. 14/11-19 kl. 1930 hos Lars.

Referent: Tine Corse

