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Møde 14 i foreningsåret 2016 - 17 
 
Mødested hos Jesper S., D26, tirsdag d. 23. maj kl. 19:30 
Tilstede: Jesper S, Jesper K, Helle, Svend, Steen og Jan 
Afbud:    Henrik Eg 
 
 
Agenda: 
 
1. Godkendelse af mødereferat  
Referat fra mødet 9. maj godkendt 
 
2. Revisionsprotokollatet 2015-16 (Fortroligt punkt) 
Orientering ved Svend. 
 
3. Fællesarealer  
Steen og Svend bestiller 2 hjertestartere – er gjort. 
 
4. Nærlegepladser  

x Hærværk på legepladsudstyr. Svend ringer til politiet for at anmelde 
x Møde afholdt med Fantasileg. Følgende er aftalt for Lunden og andet: 

o Gartner skal luge i faldunderlag 
o Tårnbund repareres 
o Ingen olie i år men ny kant mod græs 
o Egesveller isf lærk lægges som ramme for faldunderlag (dog ikke 

mod højen) 
o Ny wire på gynge (efter hærværk) 
o Asfalthul på boldbane repareres 
o Nyt sæde på højgynge 
o Nyt stålnet til bordtennis bord 
o Stige på rutchebane ved H18 repareres (efter hærværk) 
o Knæklyde fra gynge repareres 
o Alle legepladser gennemgås og olieres 

 
5. Ny affaldsordning 

x Der er stadig problemer med implementeringen af den nye affaldsordning. 
x Status for i dag: Pap er blevet tømt, men ikke haveaffald.  
x Jesper K har lavet oversigt over tømningsdage/afhentningsdage som 

kommer i bladet og på hjemmesiden. 
 
6. Røde Vejrmølle  

x RVP har bladdag mandag d. 5. juni 2017. 
 
7. Generalforsamling  

x To forslag modtaget fra medlemmer blev diskuteret. 
x Beretning fik sidste rettelser og samles med underskrevet årsrapport til 

udsendelse, når honorarsagen er endelig afklaret. 
x Audioudstyr hentes tirsdag af Steen der også afleverer tilbage onsdag 
x Svend kontakter Peter Pagh for gennemgang af GF 
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8. Eventuelt  

x Der skal etableres lås på låge til Vejrmøllens have for at undgå at 
uvedkommende opholder sig i haven. Jesper K. tager sig af det. 

x Der var stadig 87 huse der mangler at opgive at opgive mailadresse til vores 
administrationsselskab. Ved referatskrivning var det faldet til 70 plus 5 der 
er fritaget for digital kommunikation 


