
Bestyrelsesmøde d. 7/9 13.

Til stede:
Ruth, Jesper, Martin, Janne, Grete
Afbud fra Connie.

Referat fra bestyrelsesmøde d. 7/7 godkendes.

Nyt fra Formanden:
Kommunen har ingen muligheder for sanktioner ved forhold, som ikke strider
mod lovgivningen. Dvs. der er ingen hjælp at hente fra kommunen ved
mislighold af parceller.

Vi har ikke fået noget svar på spørgsmålet om hvorvidt det er lovligt for
foreningen at indkalde til generalforsamling via E-post.

 Vi drøfter pris og arbejdsgange vedrørende forsendelser, og aftaler at vi
ved revision af vedtægterne skal have indføjet at indkaldelser kan
sendes med E-post til de medlemmer, som måtte ønske det.

Vedr. Landliggerudvalg. Der har været afholdt et møde, hvor tidligere
bestyrelsesmedlem Anders Sevelsted deltog. I den nye bestyrelse er det
vedtaget at Martin overtager ansvaret for Landliggerudvalget, men det viser
sig at Anders er repræsentant ikke kun for Birkely, men for alle
grundejerforeninger i området.

 Vi aftaler at Martin deltager sammen med Anders frem til næste
fællesmøde (normalt afholdt i december.)

Vedr. væltede træer: Der har været lidt forvirring om hvem der har ret til at
bruge brænde fra væltede (og eller fældede træer) som tilhører foreningen.

 Det aftales, at det fremover er Janne (alternativt Jesper) som tager sig
af det. Medlemmer som er interesserede i at få brænde fremover kan
skrive sig op på en liste hos Janne, som så tildeler brænde fra
væltede/fældede træer efter tur. Hvis man får lov til at tage brænde,
skal man rydde op efter sig og fjerne ALT grenaffald.

 Foreningen vil at sikkerhedsmæssige årsager udelukkende benytte
professionelle til fældning af grundejerforeningens træer.

Mht. græsslåningstider. Det er blevet vedtaget på generalforsamling i 2012 at
vi i samarbejde med de omkringliggende grundejerforeninger udvider
græsslåningstiderne til at gælde til kl. 20 på fredage. Det gælder dog kun
græsslåning, ikke brug af andre el- og motorredskaber. Desværre blev det



ikke ført til referat, men vi vil sørge for at det bliver ændret i vores
ordensregler.

Nyt fra Kasserer:
Det er nu endelig lykkedes at få adgang til vore konti i Dansk Bank, så nu kan
vi få betalt vore regninger.
Grete gennemgår budgetforslag for resten af året. Vi aftaler småændringer på
enkelte poster.

Nyt vedr. Græs/Grønne arealer::
Der er nu blevet slået græs for 3 gang. Janne vil indhente tilbud på
græsslåning for næste år. Og checker hvilke træer, der skal beskæres.

Nyt vedr. Veje:
Alle veje er nu blevet skrabet. Ruth checker op på kvaliteten af arbejdet. Og
indhenter tilbud på vejvedligehold (herunder udkørsel af støvhæmmende
magnesium klorid) til næste år, evt. for flere år.

Nyt vedr. Info/Grusgrav mm.:
Martin og Jesper har lavet to infotavler, som sættes op ved hjørnerne af h.h.v.
Lizzievej/Rønvej og Tørvemosevej/Rosenvej. Opslag gennemgås og
godkendes. Jesper har undersøgt med kommunen, at vi ikke skal indhente
tilladelse til at sætte dem op på grundejerforeningens område.

Den lille hvide gård på Kaldredvej er nu solgt, og grunden bliver udstykket i
26 parceller. I grusgraven overfor vil der blive Put&take Fiskesø. Hvor gården
nu ligger skal der være parkeringsplads.

Janne meddeler, at hun pga. uoverensstemmelser ikke længere ønsker at
være medlem af bestyrelsen. Connie overtager hendes post, dvs. ansvar for
græs/grønne arealer.

Dato for næste bestyrelsesmøde: Lørdag d. 2/11.

Referent: Grete


