Bestyrelsesmøde 18/11-21
Alle deltog: Anders, Eva, Rie, Kresten, Søren (ref.). Afholdt hos Søren, h. 6

1.

Støjmuren

Jima hegn har tilsendt billeder.
Kommunen vil godt tillade 3m hegn mellem naboer hvis de (dvs. Fakta) er med på den. Kresten
har sendt brev til Fakta med vores forslag og for at afklare om de er med på at dele udgifterne. Når
vi har fået positivt svar fra Fakta skal vi have Jima Hegn herud til at give et konkret tilbud.

2.

Bump

Anlægsgartner Jørn har sendt os et tilbud siden sidste best.møde på at fjerne de gamle bump og
renovere gangene – dette har vi accepteret. Det bliver lavet når vejret er til det.
Derefter kommer et andet firma og laver de nye bump, som vil blive i gummi nogenlunde som de er
på kørevejen.

3.

Byggesag

Nr. 89 ønsker at opføre et skur. Naboen har sagt god for det.
Bestyrelsen godkender det og gør opmærksom på at det højst må være 180 cm i skel, hvor det
også skal være brandsikret.

4.

Nyt omkring Fakta

Nu er der lavet nye striber på kørevejen – langt om længe.
Der er nu aftalt fri Parkering fra kl. 22-08 på Faktas p-plads.

5.

Brandklasse-problematikken

Der arbejdes fra forskellige helårs-haveforeninger på at påvirke myndighederne for at få ændret
den meget hårde praksis. Der er ikke noget nyt fra div. myndigheder.

6.

Vand

Generelt bruger vi nu mindre vand. Det kunne tyde på at vi har bedre kvalitet af vandrør og uden
huller.

7.

Ladestandere

Der er ikke noget nyt om det andet tilbud vi prøver at få, så vi er bagud med klimaplanen!
Rygte: Det offentlige/Teknik og Miljø arbejder med en plan for udrulning af ladestandere. Vi vil
forsøge at få noget mere at vide om det.

8.

GDPR

Vi må ikke oplyse folks navn og havenr. på hjemmesiden, hvis siden er offentligt tilgængelig med
mindre beboerne har accepteret det.
Vi prøver at få tilføjet det i forhold til nye indflyttere i fremtiden, og må så gå rundt til alle der bor her
allerede. Vi overvejer at lave en seddel til husstandene, hvor de kan acceptere. Men Kresten vil
lige undersøge reglerne med Datatilsynet først, fx ifht børn.

9.

Næste generalforsamling

Hvor kan det afholdes? Og hvornår?
Vi kan tidligst være klar i marts aht regnskaber og revision.
Forslag til overvejelse: Telt på pladsen i maj måned.
Men kunne vi måske få lov at bruge Olympia hvis vi er sponsor og en person måske melder sig ind
– så kunne det afholdes tidligere. Kresten ringer til Henning, der står for Olympias kalender om
hvorvidt vi kan blive medlem og dermed måske bruge huset til Generalforsamlinger.

10. Evt.
Anders fortalte om planerne for Fælleshuset.

Næste bestyrelsesmøde afholdes torsdag 16/12-21 hos Kresten

