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Referat af bestyrelsesmøde søndag d. 19. sept. 2021 
Deltager.: Allan, Ruth, Jesper, Kim og Jette.  Afbud fra Connie.  

1. Underskrive referat fra sidste møde samt årsrapport 2020.:    Ok  

2. Nyt fra formanden 

Vedr. klager over gøende hunde.:  

Ved modtagelse af skriftlige klager, sendes information til ejeren af hunden. Bestyrelsen har 

ingen sanktionsmuligheder, men henviser til hundeloven/ evt. klage til politiet. 

Opfølgning på ny vej (grusgrav):  Intet nyt for nuværende. 

3. Nyt fra kassereren/ sekretæren 

Budget 2022 rettet til.:  Som tidligere aftalt er 2 budgetposter justeret til. Fælles arbejdsdag er 

lagt ind under vedligeholdelse af fællesarealer. Udgifter til advokat er hævet til kr. 15.000,00 

4. Generalforsamling 

Dirigent til generalforsamlingen.: Vi har, via mail, sendt anmodning ud til samtlige grundejere, 

hvor vi efterlyste en dirigent. Vi modtog en del svar, hvoraf 2 tilbød at stille sig til rådighed. Vi 

takker for interessen og de positive tilbagemeldinger. Skulle nogen være interesseret, kan vi også 

bruge en referent.       

5. Nyt fra Grønne områder og veje 

Grønne områder 

Kontrakt vedr. græsslåning blev indgået for 1 år. Ikke som tidligere refereret som 2 årig.:  

Udsat til næste best.møde.   

Modtaget mail fra grundejer vedr. vilde blomster på fællesarealet Violvej 1.  

Udsat til næste best.møde.  

Bestyrelsen har modtaget en del positive tilbagemeldinger vedr. området, hvor græsset har fået 

lov at gro, dog med anlagte gangstier. Der er observeret en hel del insekter, sommerfugle og 

andre vildtlevende dyr.  

På østsiden af Lizzivej overvejer bestyrelsen at fjerne spiræa og i stedet anlægge bed, med 

farverige engblomster, til yderligere gavn for biodiversiteten.  

Bestyrelsen overvejer, i 2022, at anlægge yderligere mindre engblomsterbede i Birkely´s område. 

Der vil selvfølgelig tages hensyn til, at der fortsat er områder med plads til diverse aktiviteter. 

Nyt veje:  Vi afventer pt. tilbud på renovering af de veje, der trænger. Samtidig indhentes der 

tilbud på renovering af Junevej.  

6. Vedtægter/ Ordensreglement 

Gennemgang af vedtægter.: Udsættes til næste best.møde.  

7. Evt. 

Manuel udsendelse af post til medlemmer uden mailadresse. Udsættes til næste best.møde.  

Referent Jette Jørgensen 

 

OBS OBS OBS bestyrelsen glæder sig til at byde så mange som muligt af vore medlemmer 

velkommen på generalforsamlingen på søndag d. 26. september 2021 kl. 11.00 i Eskebjerg 

Forsamlingshus. Der vil blive serveret kaffe m. brød, øl og vand.  


