
Referat

Emne:   Bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Kaldred af 1967. 
                  (Nr. 3/2018)
Dato:   Lørdag d. 14.09.2018
Tidspunkt:  Kl. 19.00 
Sted:   Rådhuset, Jansvej 1, 4593 Eskebjerg

Bemærk:  Såfremt du er/bliver forhindret i at deltage, bedes du 
give besked herom.
Afud fra  henrik ;  henrik   og Kim
Tilstede  Allan  Jørgen  Pal  Lucas og hanne 

1.Valg af ordstyrer og referent
Ordstyrer: Allan
Referent: Hanne

2.Godkendelse af dagsorden
Godkendt og ingen supplerende bemærkninger

3.Godkendelse af referat fra sidste møde
Godkendt.

         
4.Indkommende post og henvendelser
Der er kommet henvendelse fra Karlasvej 35, med ønske om at 
reetablere det stykke vej der går ned tl grunden (indkørsel) 
Beslutningen herom kan ikke tages for nuværende, og er derfor 
udskudt.

Flere grundejere omkring sten fra Kaspersvej tl Karlasvej har 
ønsket være behjælpelige, når arbejdet med nedklipningen går i 
gang. Det kan for nuværende ikke oplyses hvornår arbejdet går i



gang, da vi mangler tlbagemelding fra entreprenør, hvilket er 
meddelt disse grundejere.

5.Økonomi status
Ingolfvej 17 har været handlet 2 gange ganske inden for ganske 
kort td, OBS på to indmeldelsesgebyrer.

Der er kort det at bemærke at, der på grund af sommerens tørre
vejr, ikke har været brugt helt så mange penge på græsklipning 
eller vejvedligeholdelse, da dete ikke har været nødvendigt. 
Ellers ingen bemærkninger tl økonomien.             

6.Renovering af legepladser
Ved tlsyn af legepladser kan det konstateres at:
Legepladsen ved Gormsvej er ok stand
Legepladsen ved J-vejene er slidte, men ikke gennemtæret
Legepladsen ved K-vejene er i meget dårlig stand.

Det beslutes at, Legepladserne udskifes senest 1. april 2019, 
dog vil gyngestatvet ved K-vejene allerede nu blive taget ned af 
sikkerhedsmæssige hensyn.

Der beslutes at der kan bruges op tl 150.000 kr. i alt på nye 
pladser alle tre steder. Den beslutning træfes ud fra det hensyn,
at mange nye grundejere er småbørnsfamilier, og for at vi 
fortsat kan medvirke tl at området er atraktvt for 
børnefamilier, skal området have ordentlige legepladser.

  
7.Vedligeholdelse plan for 2018, status og fremadretet
Følges op på næste møde, men dog skal vejene nu lige 
gennemgås for huller.



8.Eventuelt
Intet tl dete punkt.

  

  


