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Referat af bestyrelsesmøde d. 24. maj 2019 

Deltagere:. Connie, Ruth, Benny, Kim og Jette.  

Afbud fra Allan og Jesper.  

1. Referat fra best. møde d. 29. april 2019 blev godkendt 

2. Nyt fra formanden. 

Der afholdes møde vedr. sammenlægning grønne områder. Connie, Kim og 

Jette deltager. Udvalg er nedsat med medlemmer fra de 3 foreninger. 

(Plantagen, Ingershøj og Birkely). 

3. Kort gennemgang af muligheder i Forening-let  

Connie og Jette orienterede den øvrige bestyrelse omkring status og 

fremtidige muligheder med forening let. Alle grundejere vil senere på året 

modtage mail med oplysninger om tilmelding til PBS. 

4. Nyt fra Grønt udvalg.  

Høje træer på Lizzivej: Bestyrelsen afventer mail fra grundejeren som påtalte 

disse på generalforsamlingen.  

Græssåning rabatter gøres færdig. Der tages kontakt til entreprenøren vedr. 

endelig færdiggørelse af dette. 

Hastighed på vejene. Bestyrelsen har rettet henvendelse til politiet vedr. evt. 

fartkontrol på Tørvemosevej grundet klager om kørsel med høj fart. Vi 

afventer tilbagemelding. Vi må dog ikke forvente det sker da den trafikale 

belastning er væsentlig ringere en på de større veje. 

Busk Violvej / Junevej bliver beskåret så der skabes det fornødne trafikale 

udsyn.   

5. Nyt fra vejudvalg 

Intet for tiden. Afventer bedre vejrforhold. 

6. Nyt fra kasserer 

Status inkassosag. Der er for tiden ingen sager kørende.  

Bestyrelsen gennemgik nuværende og fremtidige økonomi. En enig bestyrelse 

besluttede at sætte tæring efter næring og tage et spare år, hvor foreningens 

områder vedligeholdes.  

7. Planlægge mødedatoer. 

Foreløbige planlagte best. møder resten af året.: 

Lørdag d. 24. august , Fredag d. 11. oktober + budget, Søndag d. 10. nov.  

Juni, juli og september kun hvis behov opstår.  

Generalforsamling søndag d. 26. april 2020. Forsamlingshuset Eskebjerg  
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Best. møde 7-14 dage før indkaldelser skal sendes ud start af marts 2020. 

planlægges senere.  

8. Evt. 

Bestyrelsen har modtaget skriftlig klage fra grundejere på Helgesvej over 

støjende Råger. Rågerne har reder i træer, der tilhører Ingershøj.  

Bestyrelsen tager kontakt til bestyrelsen i Ingershøj.  

Jette er forhindret i at deltage i fællesmødet d. 15. juni 2019 på ”rådhuset” i 

foreningen K 67. Kim deltager sammen med Connie.  

  

 


