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Møde 4 i foreningsåret 2014 - 15 
 
Mødested hos Thomas Clausen, H12, tirsdag d. 21. oktober kl. 19:30 
 
 
Agenda: 
 
1. Godkendelse af mødereferat 3  
Referat er udsendt af Christian 
 
2. Fællesarealer  
Gennemgang af AWJs tilbud (er sendt som mail til alle) og beslutning om de ekstra 
emner skal med. 
 
Asfaltreparationer plus huller ved asfaltkanter. Vi må se os om efter en ny 
leverandør. 
 
3. Nærlegepladser  
Legehus og gynge ved D1-7. 
 
4. Bredbåndsnet  
Fjernelse af de gamle kabelskabe er med i AWJs tilbud. 
 
YouSee giver tilbud på TV-dækning. Tilbuddet runddeles inden mødet. Det er en 
overføring af vores ComX vilkår, men med bedre muligheder for individuelle aftaler 
og WEB-adgang. Det er også et spørgsmål om tid før vi bliver nødt til at overgå til 
YouSee. Pakkerne er ikke identiske. 
 
5. Økonomi  
Status fra Lona 
 
6. Lunden  
Der har været ’fest’ igen weekenden op mod efterårsferien. Vi kommer formentlig 
til at låse borde/bænke permanent, så vi må have en nøgleboks. 
 
Udformning af skilte for ’bedre opførsel’. 
 
7. Røde Vejrmølle  
Næste nummer kommer i oktober med bladdag 3. november. 
 
8. Eksterne opgaver 
Brugergruppen tumler åbenbart med kommunen om ny renovationsordning. Der er 
møde d. 31. oktober, hvor vi har chancen for at komme med indsigelse mod 
restaffald kun hentes hver anden uge, hvis vi er imod J 
 
9. Lokalplan  
Vi skal nedsætte en arbejdsgruppe, der skal udforme vore ændringsønsker 
 
10. Carporte  
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Generalforsamling planlagt til d. 11. november. Hovedpunkt er økonomi og nye 
tage. Indkaldelse skal laves. 
 
 
11. klub Albert  
Diskussion af forslag om deling af Klub Albert med kommunen. Tekninsk direktør 
der var forslagsstiller har endnu ikke svaret på de konkrete vilkår for denne deling. 
 
 
12. Eventuelt  
Andre (glemte) sager 
 
 


