Referat af bestyrelsesmøde d. 25.3. 2021
Deltagere: Kresten, Søren, Rie og Eva
Afbud: Bertram
Marttin deltog under pkt. 1

1. Renovering af havemandens skur
En del af væggen ind mod legepladsen er konstant fugtig og trænger til at blive skiftet. Marttin
foreslår, at der i samme omgang sker en større renovering af skuret. Det bør opdeles, så en del af
det bliver isoleret og frostfrit til opbevaring af bl.a. maling. Der er enighed om, at vi skal have en
grundig renovering af skuret. Det undersøges, om der er basis for at gøre det på en arbejdsdag
med frivillig arbejdskraft. Kresten melder idéen ud på Facebook og beder interesserede om at
skrive til bestyrelsen. Rie spørger forskønnelsesudvalget, om de vil stå for at organisere
weekenden, hvis der viser sig interesse for det. Marttin vil gerne være byggeleder forudsat, at der
er tilmeldte, der har lidt byggeforstand. Vi satser på en arbejdsweekend. Alternativt vil Marttin
gerne selv stå for renoveringen mod betaling.

2. Fældning af grantræet ved P pladsen.
En skovfoged har vurderet, at træet er dødt og bør fældes. Vi har indhentet 3 tilbud. Vi vælger det
billigste (5.000 kr), der er uden bortkørsel af stamme. Stammen bliver skåret op, og medlemmer,
der er interesserede i at aftage dele af det. , kan melde sig på forhånd ved en seddel i Krestens
postkasse. Træet bliver delt mellem dem, der har meldt sig.

3. Byggesag i nr 72
Godkendes

4. Støjproblemerne ved Fakta og tanken
Lydingeniøren er gået i gang med at måle støj. Der vil være en rapport klar i slutningen af april.
Rapporten vil foruden resultat af målingerne indeholde anbefalinger til mulige løsninger.
Der leveres ikke varer til Fakta før kl. 7 om morgenen, men der hentes muligvis affald. Det har
Fakta ikke indflydelse på. Kommunen vil kontakte ledelsen af tanken vedr. politik for brug af
vaskehal og støvsuger.

5. Vandsagen
Det er vanskeligt at få afsluttet sagen. Hele forløbet lægger op til, at vi i foreningen igen må
overveje muligheden af individuelle vandmålere.
Som forberedelse til en drøftelse på generalforsamlingen indhentes der tilbud på individuelle
vandmålere og det undersøges om HOFOR, der har forsyningspligten, også kan /skal stå for
udgiften, hvis vi skal have individuelle målere.

6. Skiltning ved indkørslen
Som resultat af politiets interesse for Englys bump og den hastighedsbegrænsning, der skal
hænge sammen med bumpenes placering, indkøbes to skilte til opsætning ved indkørslen, der
markerer “legeområde”. Politiet er tilfredse med det og har ikke yderligere krav til skiltning ift. vores
bump.

7. Bump
Bumpene skal forlænges, men de skal også gøres lettere at passere.
Søren undersøger muligheder, der tages op på næste bestyrelsesmøde.

Næste bestyrelsesmøde: d.22. april kl.19. Sandsynligvis stadig online.
Ref. Eva

