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 Referat fra bestyrelsesmøde d. 10. juni 2018 
 

Til stede.: Connie, Ruth, Susanne, Allan og Jette                          Afbud.: Jesper og Benny 

1. Valg af dirigent 

 Ingen valgte 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde 20. april 2018 

 Referatet godkendt uden bemærkninger. 

 

3. Nyt fra Fomanden  

 Vedr. henvendelse til tidligere medlemmer af bestyrelsen. f.eks. formænd.  

Dette har bestyrelsen / foreningen ingen mulighed for at sætte en stopper for. Deres 

mailadresser osv. ligger ude i æteren (skyen).  

 Forsikring af hjertestartere.  

Dette er ikke faldet 100% på plads, da monteringsarbejdet ikke er helt færdigt.  

Hver enkelt forening har egen forsikring på egne hjertestartere. 

 Udgifter til reetablering af hjertestarter efter brug. 

Udgifter til dette er en fællesopgave og betales efter fordelingsnøgle uanset hvilket område en 

hjertestarter er brugt fra.  

 Foreningen Granly er fortsat i proces med opsætning af hjertestartere 

 Kort resume fra store fællesmødet mellem 9. juni 2018. 

Bestyrelsen fik kort resume. Vi afventer referat. 

 

4. Nyt fra kassereren. 

 Proces vedr. godkendelse / oprettelse af ny kasserer i banken pågår stadig. 

 Inkassosager:  En sag er afsluttet, en sag kører fortsat. 

 

5. Nyt fra vejudvalget 

 Rosenvej og Pilemosevej har fået lagt skærver. 

 Bestyrelsen er obs. på den vej, hvor der ved fejl skete ændringer i belægningen. 

 Minifællesmøde mellem Ingershøj og Birkely  

Bestyrelsen fik et kort resume. Vi afventer referat. 

 

6. Nyt fra udvalget Grønne områder. 

 Opsætning af standere til hjertestartere. Standere til hjertestartere er sat op. 

For Birkely´s vedkommende er den ene stander placeret på Lizzyvej ved avis og glascontainerne 

kort før Lenesvej. 

Den anden stander er placeret for enden af Karens Mindevej.  

Vi afventer fortsat klarmelding fra henholdsvis Seas NV og elektriker.  

Når alt er meldt færdigt vil der blive udsendt info herom bl.a. fra fællesforeningen. 

 Nøjagtig placering af hjertestartere. 

Der vil blive hængt info omkring den nøjagtig placering af hjertestarterne op i infotavlerne. 

 Bestyrelsen vil undersøge hvordan og om placeringen af hjertestarterne, kan/eller automatisk 

vil blive lagt/ registreret i APP som kan downloades. 

  



Et best. medlem oplyste, at Kaldred skulle være det sted med flest hjertestartere ift. arealets 

størrelse. Var det en ting man kunne få offentliggjort gennem pressen.  

 Fælleskontrakt 2019 for Grønne områder mellem Ingershøj, Birkely og evt. Plantagen.  

Vi afventer svar fra Plantagen om evt. deltagelse. 

Bestyrelsen nedsatte udvalg, der vil tage kontakt til nævnte foreninger, indkalde til møde med 

disse for udarbejdelse af en Plejeplan for fællesarealerne.  

 ”Plejeplanen” tænkes, at skulle dække flg.: 

Græsslåning, incl. omkring træer og lign., beskæring af træer og buske incl. bekæmpelse af 

ukrudt, vedligehold og beskæring ved fællesstier samt beh. af muldvarpeskud.  

 Udvalg bestående af Benny, Allan, Ruth og evt. Jesper blev nedsat.  

Da Benny og Jesper var fraværende blev det aftalt, at Allan er tovholder.  

Ruth kontakter Jesper vedr. indtrædelse i udvalget. 

 Ukrudt omkring buske på Lizzivej. 

Ukrudtet står meget højt omkring buske på Lizzivej.  

Der skal indhentes tilbud vedr. fjernelse af dette.  Allan eller Connie vil tage kontakt til Benny. 

Connie sender det materiale hun er i besiddelse af videre til udvalget. 

 Legepladser på fællesområder blev debatteret. 

Dette vil være et stort og krævende lovgivnings / sikkerhedsmæssigt og ikke mindst økonomisk 

projekt. Bestyrelsen har på sigt intentioner om at arbejde videre med dette for at se om der 

kan findes andre muligheder.  

Allan vil undersøge om det er tilladt at lægge træstammer på udvalgte fællesområder som 

legeredskab.  

 

7. Forslag vedr. henlæggelser til foreningens 50 års jubilæum. 

 Dette er udsat til best. møde i oktober.  

 

8. Skal fastlagte dato( 2. Påskedag) for generalforsamlingen indføjes vedtægter elelr lign. 

 Dette blev ikke debatteret. Tages op på næste best. møde. 

 

9. Status vedr. hjertestarter samt nøjagtige placering.  

 Læs Punktet.: Nyt fra udvalget Grønne områder 

 

10. Valg af menu til årligt sommerarrangementet for bestyrelsen. 

 Festudvalg bestående af Ruth og Susanne tager sig af dette.  

 

11. Evt.  

 Gene fra rågekolonier er et stigende problem / udfordring.  

Der blev talt om at et løsningen kunne være styning af de træer hvori der bygges reder. 

Bestyrelsen er obs. på lovgivning på dette område.  

 KFV Kaldred Ferieby Vandværk 

Vandværket har jubilæum. Der afholdes arrangement 7. juli 21028. Yderligere oplysninger kan 

hentes på Vandværkets hjemmeside.  

 Opkøb af ejendomme. Bestyrelsen er oplyst om at Billighus.dk opkøber ejendomme 

(tvangsauktioner og lign). Istandsætter dem og sælger disse videre. 

 

Næste møde d. 25. august 2018  


