
Referat bestyrelsesmøde Kaldred 67 28.05.22 Start kl. 1900

Deltagere: Allan Nielsen, Kim Falch, Pal Postas, Henrik Vibe, Tine Grønvall, Jørgen 

Olsen

Afbud. Hanne Bøtcker, Edouard.Olesen (suppleant)  

1  Allan Nielsen ordstyrer. Referent: Jørgen Olsen 

2  Dagsorden godkendt. 

3  Referat af møde 14.01. godkendt. 

4  Formandens beretning/ indkommen post: 

Johannesvej har fået klippet under trækroner uden accept af foreningen. Være obs 

fremover for at undgå lignende. 

Beskæring langs Eskebjergvej hvor tilbud er modtaget men arbejdet ikke effektueret.

Arbejdes udskydes. Se under driftsforhold. 

Vejene udbedret. Visse steder mangler dog udbedring (f.eks. Gormsvejs 

begyndelse). Prisen det halve af det bestilte. 

Vores forsikringer hos Tryg er opsagt og overgået til Lokalforsikring der dækker alt 

aktuelt for ca. kr. 7000 om året. En væsentlig besparelse. Træder i kraft i 2023. 

Støvbehandling - afventer. Prisen stiger konstant. Er det nødvendigt? 

Ny grund indmeldes i foreningen og fremover betales kontingent. 

5  Økonomi: 

Rykkere udsendt til restanter. Færre restanter end tidligere år. Budgettet følges. En 

regning er betalt to gange. Penge kommer retur. 

6 Driftsforhold: 

Motionsløb 11.06. Senere Tour de France etapen. Bestyrelsen vurderer vi har 

opfyldt de krav der kan stilles til passage af Eskebjergvej (se under pkt. 4)

Frekvens græsklipning vurderes pt OK. Ser gerne entreprenør udfører arbejdet 

hverdage. 

Der bestilles klipning rundt om chikaner (skal males senere)



Brug af motoriserede redskaber: Skal vi ændre tidspunktet for brug til i weekender 9-

16? Drøftes på senere møde. 

“Kyllestien” er tilvokset. Tilbud på beskæring indhentes. Der skal ses på ‘skovstien’ 

fra Eskebjergvej - Arnakkevej (Gormsvej) er den antagelig og skal ´skovpræget´ 

bevares. 

Beskæringsplan fra 2016 tilsendes bestyrelsen. Tine Grønvall lægger planen i et 

excelark med angivelse af intervaller for beskæring og til videre drøftelse. 

Principbeslutning: Beskæring skal ske hvert 3. år. Hvis der går for lang tid mellem 

beskæringer stiger udgiften. Ved ´hyppigere´beskæring sikres bedre økonomi. 

Siderne og top på fællesarealer beskæres i  2022. “Mosestien” i 2024. Gormsvej ved

legepladsen har ikke været beskåret i flere år. Der undersøges hvor meget der skal 

beskæres. Der efterlyses adgang (gangsti) til Gormsvej udover adgangen fra 

Arnakkevej. 

Bestyrelsen aftaler en ´havevandring´hvor der med fotos dokumenteres ´nødlidende’

områder. 

Vejvedligeholdelse - vurderes pt at være den bedste i flere år. Der bestilles arbejde 

når vejenes tilstand byder det.

Ridning på stier og fællesareal. Ikke på fællesarealer og bør påtales ligesom 

efterladenskaber på stier skal fjernes. Kun skridt, ingen trav/galop.  

7  Eventuelt: Intet kan besluttes. 

Forespørgsel om indhegning af del af et fællesareal hvor hunde kan lege. Forslaget 

skal begrundes, økonomi drøftes og behandles til afstemning  på en 

Generalforsamling. 

Søen afventer ´forskønnelse´. Bør foretages i år (efteråret) og der undersøges 

hvorledes materialet kan bortskaffes lovligt og til en rimelig pris. Kim arbejder videre. 

Skal vi holde en sommerfest for Foreningen, som den der blev holdt i 2016 og hvor 

mange var tilfredse med det sammenhold festen gav? Økonomi, sted mv. overvejes. 

Slut kl. 23.15. 

 


