GRUNDEJERFORENINGEN GRØNNEHAVE
Referat fra 7. Bestyrelsesmøde 26. oktober 2009 hos Kenneth
Referat fra møde den 24.aug.09
Godkendt
Hjemmesiden
Debatforum er lukket, idet der var kommet ca. 15.000 mærkelige indlæg, der vil nu
komme kodeord på.
Telefonnr. til vagt for gadebelysning vil blive lagt ind, og Peter opdaterer ellers efter
behov.
Vi kan desværre ikke lægge billeder fra vejfesten ind, idet der jo skal skriftlig tilladelse
til fra de ”medvirkende”.
Siden sidst
Der er kommet 2 nye beboere HA19 og GA 22, st., IL har afleveret velkomstbrev.
HA 2 – blev debatteret.
Status på vejene
Hartvig vil gerne have at vi sørger for at garantistillelsen udbetales, men Allan sagde
nej, da der stadig mangler noget.
- Hastighedsskilte (vi kommer evt. selv til at betale da der ikke var 40 km
zone da projektet blev vedtaget.
- Vand i vejkant
- Stadig sprækker ved fjernvarmebrønde
Allan rykker for et møde med Hartvig så vi kan få lukket sagen.
Fræsning ved kloak ved HA12 faldet sammen, skal laves for t få
undergrunden tør – men hvem betaler?
+ ved GA 26, IL hører Jan om han har fod på tingene.
Økonomien
Økonomien ser fin ud, ingen udestående regninger, det er dejligt at kunne betale
hjemmefra.
Eventuelt
Der er stadig bjørneklo på HA1 – IL vil kontakte Vej og Park.
Stierne – ja de ser ikke helt pæne ud – men det vender vi tilbage til på et senere
møde.
Da en del af stenene langs fortovet efterhånden er væk, blev vi enige om at der
indkøbes nye til fri afbenyttelse – Allan finder navn på stenen og hvilken mængde der
blev købt 1. gang. Thor undersøger så pris og på hvilken måde vi kan få det hjem på,
og sørger så for indkøb af den mængde som der nu er behov for.

GRUNDEJERFORENINGEN GRØNNEHAVE
De på sidste møde foreslåede indkøb
- festtelt - (oplagring, tjek af evt. fejl, op/nedtagning m.m.)
- fejemaskine
skal der laves oplæg til debat om på generalforsamlingen
Gift til dræbersnegle – dette vil blive taget op til foråret.
Der var en del ”debat” omkring vedligeholdelse og udseende af parcellernes
udenomsareal og om hvad vores ”standard” skal være, alle kommer med forslag til
næste møde, og vi kan så også tage dette op på generalforsamlingen.
Allan orienterede kort om Natteravnenes arbejde, der er en del ballade omkring
biblioteket og byggelegepladsen samt institutionen Blommen.
Næste gang vi omdeler noget vedlægges en folder omkring ”ravnenes” arbejde og vi
vil da også opfordre til at der melder sig flere, ”vores” børn er jo også i risikogruppen
eller kommer der.
Samtidig vil Allan også tage det op på generalforsamlingen.

