Referat fra bestyrelsesmøde
Mandag d. 28. august 2017
Til stede: Allan, Jørn, Dorthe, Bent, Mette
Mette er blevet kontaktet fra en beboer på Dalvej, som har kontakt til en ældre herre fra
Kjærsgården. Det par fra Herning, der efterlyste vejen ”Bakkevej” i Trædballe, er blevet sat i
kontakt med den ældre herre, som har informationer om vejen og folkene fra dengang.
Angående jordpåfyldningen vest for Raakjærsvej har der været et par henvendelser fra bekymrede
borgere på vejene op til engen. Mette har kontaktet Teknik & Miljø, og der er en stadig strøm af
mails derfra med forklaringer på vores spørgsmål.
Der skal indkøbes en babygynge til legepladsen. Mette og Allan koordinerer indkøb og betaling.
Der var før Sct. Hans henvendelse fra en beboer på Engvej, som pga. hurtigkørende biler herude
efterspurgte skilte med ”Legende børn”. Mette har haft mailkorrespondance med ham og
kommunen, og da der kun må sættes skilte op på private veje, og kun grusvejen på Holmevej er
privat vej, er ideen desværre skudt ned. Vi må appellere i nyhedsbrevet til at folk sænker farten.
Generalforsamlingen står for døren, og blev enige om torsdag d. 28. september kl. 19.30.
Generalforsamlingen står i år i 80 års jubilæets tegn, hvorfor vi blev enige om, at
grundejerforeningen byder på kaffe og kringle og hyggesnak. Evt. kunne en/flere fra Vestbyens
Fælled indbydes til at informere om udviklingen af området omkring det gamle Firmasport (dette
kan først gøres, når datoen for generalforsamlingen er endelig). Mette har efterfølgende kontaktet
Jan ved VFC, som ikke kunne denne dato og foreslog onsdag d. 27. eller mandag d. 25. september i
stedet. Når alle i bestyrelsen har meldt tilbage, udsendes nyhedsbrev med indkaldelse til
generalforsamlingen.
Der er gang i hussalget herude, og vi drøftede formålet med at oversætte vores velkomstbrev til
engelsk eller polsk, da der er kommet mange udlændinge i vores område. Vi blev enige om, at vi
starter med at uddele det nyligt reviderede velkomstbrev til nye naboer.
Vi holder æblepresning en enkelt dag: søndag d 24. september kl. 14, og der vil være
græskarudskæring søndag d. 29. oktober kl. 14.
Allan og Dorthe mødes før generalforsamlingen, fordi Dorthe tiltræder posten som kasserer, da
Allan fratræder på generalforsamlingen. Vi mangler derfor 1 bestyrelsesmedlem. Dorthe påpegede
desuden, at der tilsyneladende er lidt rod i beskrivelsen af bestyrelsens sammensætning i
vedtægterne, hvorfor dette vil blive et punkt på dagsordenen til generalforsamlingen.
Tak for et godt møde. Vi skrives ved pr. mail inden generalforsamlingen for at få det sidste på
plads.
Med venlig hilsen Mette
04.09.2017

