Referat af bestyrelsesmøde d. 25 juni 2018 kl 19:30

1. Valg af referent - Benedikte
2. Økonomi (status)
a) Budgettet holdes
3.

Vedligehold og projekter
a) Oprydning og bortskaffelse af grene og nedfald til højre for trappen til Fagerparken (status)
Udført
b) Fællesarealet bag HH41 – HH45 mod Fagerstien plejes fremover een gang årligt (status)
Arealet ser fint ud
c) Henvendelse fra HH43 vedr. yderligere beskæring af træer på fællesområdet (status)
Bestyrelsen afventer en præcisering af, hvad det er, der ønskes ordnet.
Formanden har forsøgt at kontakte fru Sand nogle gange uden held, forsøger igen.
d) 4 mindre træer skal fældes på fællesarealet bag HH31-HH33 mod Fagerstien (status)
Fældes i uge 26
e) 12 sten mangler imellem HH23 og ”Højen”, hvormed det sidste hul imellem de nuværende
sten og HH23 kan lukkes + stolper fjernes (status)
Vi afventer at få store sten til en rimelig pris
f)

Egen stående på det nedre fællesareal mod mosen/folden kan opstammes med henblik på
bedre ”kig” mod mosen (status)
Udført på havedagen

g) Højdebeskæring af busketter overfor HH22-HH32 (status og plan)
Frederik har bedt om tilbud fra to leverandører, vi har endnu ikke modtaget tilbud pga.
travlhed i branchen. Bestyrelsen vurderer i øvrigt den nuværende højde og visuelle indtryk
h) Sløjfning af beplantningen overfor HH31-HH37 på fællesarealet samt genplantning af
fyrretræer (status og plan)
Der ses på muligheden for at plante en ny hæk, som skal integrere de to-tre busketter ved ppladsen, for dels at skærme for lyskegler i beboelserne HH36 – HH44, og dels for at skabe
et mere ensartet indtryk ift. beplantning ved øvrige p-pladser. Herudover søges
beplantningen saneret/renset ift. sammenvoksninger og vildskud. Formanden indhenter
tilbud fra gartner
i)

Reparation af stenbelægning på parkeringsplads (status)
Opgaven vil blive udført i uge 26 (varighed én dag)

j)

Vedligehold af busketter og græsarealer (status)
Busketter og hække er klippet som aftalt med gartner. Græs er slået en gang mindre end
planlagt pga. tørke

4. Aktivitet på hjemmesiden
a) Stillingtagen til opgradering ift. ny standard for datatrafik (SSL)
Bestyrelsen vil sørge for at hjemmesiden er sikret ift. SSL.
b) Bestyrelsen har besluttet at fjerne muligheden for kommentarer på hjemmesiden.

Hjemmesiden er offentlig, og de fleste kommentarer giver et negativt indtryk af den forening vi
har. Samtidig giver det dobbeltarbejde for bestyrelsen, da kommentarerne også sendes til
formanden. Vi beder derfor fremover om at relevante kommentarer sendes til formanden.
Emnerne behandles således på førstkommende bestyrelsesmøde, hvorefter emnet kan findes
i referatet herfra.

5. Havedag
Vi havde en rigtig fin havedag, og vi takker for det store fremmøde.
6. Eventuelt
a) Isolering af tag HH38
HH38 har ansøgt kommunen om tilladelse til at isolere tag med 300 mm, som pt. er
gældende krav for isolering. Bestyrelsen vil ikke stille sig i vejen for dette. Det vil medføre at
sternbrætter vil blive 50 cm høje i forhold til de nuværende 35 cm. Bestyrelsen anbefaler at
sternbrætter fremstår som et helt plant stykke.
7. Fastlæggelse af næste bestyrelsesmøde
a) Mandag d. 27. august kl. 19:30 hos Benedikte

