
Referat fra bestyrelsesmødet 9. november 2019 

 

Fraværende: Jan 

 

Der blev tilføjet punkt om poppeltræer og næste møde til dagsordenen. 

 

 

1. Økonomi: 

Fortsat positiv økonomi. 

 

2. Veje: 

Kaj har sammen med Høj været igennem området og Høj har på kort 

markeret, hvor der skal mere grus på. Lageret på Nordmarken bruges på 

Nordmarken og Sydmarken. Der er bestilt mindre grus til Duevænget og 

Fasanvænget. Gruset på disse 2 veje har altid været mindre en på Nord- 

og Sydmarken. Fremover leveres mindre grus til alle 4 veje. 

 

3. Grus på vendepladserne: 

Der kommer grus på, når vejret er bedre. Omsonst at gøre noget lige nu, 

hvor der er så meget regn, som ikke kommer væk. 

 

4. Oversvømmede stier: 

Vi prøver os frem med at få lagt skærver på ved Duevænget 44/ 

Nordmarken og Duevænget 12. Der er fibertex under gruset på alle stier. 

 

5. Stierne ud for Fasanvænget 10/Duevænget 11: 

Disse har været væk i vand  på trods af etableret kloak ved Fasanvænget. 

Denne kloak er der ikke træk i. Vi forsøger at få entrepernør Allerslev til 

at kigge på det og også få skiftet kloakdækslet på vendepladsen 

Duevænget 11. PjP har trods adskillige henvendelse ikke fået det klaret.  

 

6. Borgmestermødet: 

Alle har modtaget referat fra mødet. Det er stort set det samme, der 

drøftes på mødet i februar mellem alle grundejerforeningerne, kommunen 

og afvandingslavet. Henrik sørger for at det drøftes i februar 2020, om 

man kan indeholde det hele i februarmødet. 

Af referatet fremgår det, at man ønsker tilskud til en skaterbane på 

havnen. Vi har i bestyrelsen tidligere afslået tilskud og holder fast i den 

beslutning. Falen og Blomstervængerne har givet 100 kr. pr. grundejer. 

På mødet oplyste Henrik om, at vi ikke har midler til tilskud i år. 

 



7. De resterende poppeltræer: 

Der er indgået aftale med Flemming Røn om, at han fjerner poppeltræer 

ved legepladserne på Due- og Fasanvænget. Opgaven er udgiftsneutral, 

da Flemming får træerne som betaling. 

Der er ikke popler tilbage i læbæltet ved Duevænget 41 - 47. Vi aftalte, at 

webmaster lægger besked på hjemmesiden målrettet grundejerne, som 

har poppeltræer i læbæltet om, at de må fjerne dem mod at få træet. 

 

7. Næste møde: 

Søndag den 12. januar 2020 kl. 09,30 hos Kaj. 


