Referat af bestyrelsesmødet d. 17. januar 2015.

1. Status på renoveringen af kørevejen.
Vi har haft gennemgang med entreprenøren.
Der er endnu ikke fyldt helt op af sand mellem stenene og vejen er for ujævn. Der vil blive
fyldt op og når det bliver tørrere i vejret, vil vejen blive vibreret.
Der har vist sig et problem i, at flere bilister tilsyneladende har svært ved at holde sig på
vejen. Der køres især uden om bumpene. Vi har fået lagt sten ud for bumpene og håber, at
det også løser problemet på resten af vejen.
Vi har overvejet, om der skal være flere bump, men har besluttet at vente, for at se hvordan
det fungerer med de tre, der er lavet.
Overgangen mellem belægningen foran Fakta og vores vej, kunne godt være mere jævn.
Som det er nu, har det dog samme funktion som et bump. Derfor ser vi tiden an, før vi afgør
om det er nødvendigt, at lave det om.
Der er kommet huller i grusstierne både på tværvejen og ned ad Syrengangen, som har været
brugt som kørevej under renoveringen. Vi får hullerne udbedret af entreprenøren.
Vores nye mur blev påkørt i efteråret. Erstatningen af det første fag er lavet af de forkerte
plader. Vi får det lavet ordentligt.
2. Storskrald.
Vores nuværende ordning med storskraldscontainere hver anden måned vil koste os 15.000
kr. om året og en masse besvær. Det er måske muligt, at organisere det på en nemmere og
billigere måde. Vi undersøger sagen.
3. Et klogt medlem har konstateret, at de efeu, som vores naboer har fået plantet op ad den nye
mur, med tiden vil ødelægge muren. Vi får undersøgt om der findes et godt alternativt, som
også vil være lidt sjovere at kigge på.
4. Vi har fået melding om, at afstribningen foran Fakta laves om, når det er blevet varmt nok
til det.
Vi rykker for svar på hvornår reglerne for parkering på Faktas pplads laves om.
Efter at kørevejen er blevet farbar igen, vil vi fortsætte med at grave efter vandstikket, som
vi skal have afbrudt.

Næste møde bliver d. 17. februar kl. 19.00 hos Helle i have 11.

