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REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE
Onsdag den 5. november 2011
Deltagere:
Alle bestyrelse medlemmer.
Dagsorden:
1. EMO.
2. Parkering af biler.
3. Beskæring af træer.
4. Affalds håndtering.
5. Renovering af muren ved kældernedgangen.
6. Ejendomsoplysninger ved salg.
7. Postkasser ved rækkehusene.
8. Salg af vaskemønter
Ad. 1. Vi er blevet oplyst at EMO skal opkræves sammen med varme regnskabet, så det vil vi gøre
fremover.
Ad. 2. Bestyrelsen vil igen gøre opmærksom på at bilerne ikke må parkere med forende ind over
kantstene, da gårdmanden ikke kan komme forbi med sin traktor.
Ad. 3. Træerne langs brandstigen trænger til en beskæring, og dette vil blive udført ind over
vinteren.
Ad. 4. Der har været en tilstoppet affaldsskakt et par gange, og affalds containerne har været
overfyldte. Bestyrelsen opfordre til at alt husholdnings affald kommes i poser der bindes for, før det
kommes i skakt eller container.
Alt andet affald end husholdnings affald, bedes afleveres til storskrald eller på en af kommunens
genbrugsstationer.
Ad. 5. Muren ved kælder nedgangen trænger til at blive renoveret, og bestyrelsen er blevet enige
om at acceptere det ene af de indhentede tilbud.
Ad. 6. Bestyrelsen har besluttet at genoptage udfyldelsen af skema med ejendomsoplysninger i
forbindelse med salg, da man utilsigtet også havde mistet noget af kontakten med nye købere og om
kontrollen med om ejerpantebrevet forhøjede bliver tinglysnings ved salg.
Pris for skema udfyldelse blev sat til 1000,- kr. Eventuelle kopiering af yderligere papirer 500,- kr.
Ad. 7. Beboerne i rækkehusene bedes at HUSKE at grave huller og købe et stativ til deres
postkasser. Postkasserne skal efter reglerne ud og stå i bedet senest den 1. januar 2012.
Ad. 6. Fremover vil salg af vaskemønter foregå i nummer 47, onsdage mellem 17:00 og 17:30.
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