
Referat

Emne:   Bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Kaldred af 1967. 
                  (Nr. 3/2017)
Dato:   Fredag d. 28.07.2017 
Tidspunkt:  Kl. 19.00
Sted:   Rådhuset, Jansvej 1, 4593 Eskebjerg

Afbud:   Urban.

1. Valg af ordstyrer og referent
 Allan – ordstyrer & Pal - referent

2. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt

3. Godkendelse af referat fra sidste møde
Stadigt udestående omkring legepladser - Henrik W. indhenter tilbud fra
NT-Entreprise på at få malet gyngestativerne sorte og udskiftning af
dæk på gyngerne. 

         
4. Indkommende post og henvendelser

Vi har fået en del henvendelser omkring den beskæring af vores fælles
arealer som KL-Service har været i gang med at udføre. Desuden har
vores græsmand kontaktet os idet han har måttet opgive at slå græs
som aftalt idet størstedelen af plænerne flød med afklip og grene. Vi er
også  blevet  kontaktet  af  grundejere  om  manglende  strøm  i  deres
sommerhuse.  Det  viste  sig  at  et  strømskab  på  fællesarealet  ud  for
Birgittevej  var  blevet  beskadiget  i  forbindelse  med  entreprenørens
beskæring. Seas har kontaktet os efter deres udbedring af skaden og vi
har henvist dem til KL-Service med deres regning for reparationen.
Allan  har  gentagne  gange  haft  kontakt  med  kommunen vedrørende
vores ansøgning om etablering af vejbump på Finnsvej og Florasvej.
Der vil nu komme en fra kommunen ud i løbet af august måned for at
vurdere sagen.    

             
5. Fastlæggelse af kondolanceydelse

Vedr. sagen omkring Kyllevej, fastholder vi den oprindelige beslutning
og har samtidigt besluttet at fremtidigt arbejde af tilsvarende karakter
ikke må overstige udgiften for  denne etablering.



  
6. Vedligeholdelse evaluering

Der har desværre i en længere periode ligget afklip i store bunker på
foreningens stier og fællesarealer hvilket på dele af områderne / stierne
har umuliggjort medlemmernes brug af arealerne. Vores græsmand her
også måttet opgive at slå græs som aftalt idet størstedelen af plænerne
flød med afklip og grene, hvilket medførte at han fik ødelagt flere knive
på hans maskiner. Desværre har beskærings holdet også fået ødelagt et
strømskab hvilket resulterede i at flere sommerhuse manglede strøm –
og at skabet i en periode har været strømførende.. rent held at ingen
har rørt skabet før det blev repareret. Vi har henvist Seas til KL-Service
for afregning i forbindelse med reparationen.
Kim  indhenter  et   tilbud  på  fjernelse  af  beplantning  i  søen  efter
sommerferien.  Henrik  W.  indhenter  tilbud  fra  NT-Entrepise  på
beskæring af beplantningen på bagsiden af søen minus birketræet og
den store busk op mod Kim’s grund. Vi skal også have indhentet tilbud
på  nedklip  af  hækken  langs  bagsiden  af  rådhuset  og  stykket  langs
Eskebjergvej  til  2.5  meter.  Henrik  W.  indhenter  tilbud  på  nedklip  i
højden af beplantningen i brandbæltet ned mod mosen.  

  
7. Jubilæum opfølgning

Henrik W. har fået bestilt sluchice maskine og følger op på hoppeborg.
Han køber også nye net til de to fodbold mål og får en af dagene når
han har fået målene på teltet - målt op om pølsevogn og telt kan stå
bag ved første hold træer hvor der skulle være rimeligt plant – og  laver
også en hurtig opmåling så vi sikrer os at vores strømkabel kan nå op
til pølsevognen. Hanne indkøber nogle folie askebægre. Pal sørger for
medlems afkrydsningsliste. Vi aftalte at vi lige mødes fredag d. 18  om
aftenen for at sikre at alt er på plads.   
  

8. Eventuelt


