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Møde 4 i foreningsåret 2013 - 14 
 
Mødested hos Lona Skjørbæk, P79, onsdag d. 6. november kl. 19:30 
 
 
Agenda: 
 
1. Godkendelse af mødereferat 3 
Referat er udsendt af Christian 
 
2. Fællesarealer  
 
Tilbud fra AWJ 
Modtaget tilbud fra AWJ på fliser/fældning/nyplantning. Tilbuddet er opstillet 
separat i fliser og beskæring for Humle-, Degne- og Præstehusene. Herudover 
estimat for erstatning af egetræer på p-pladser og restarbejder fra sidste år. Vi 
gennemgår tilbuddet på mødet. 
 
Ønskerne overstiger vores budget, så der skal skæres en del ønsker fra. 
 
Stormen 
Det arbejde som AWJ har udført skal indgår i vurderingen af hvad vi har råd til mht. 
beskæringer og fliser.  
 
Snerydning  
Tilbuddet er næsten identisk med sidste års tilbud. 
 
Vi skal have en aftale med snerydderne om hvor snebunkerne skal placeres. 
 
Møde med kommunen ang. randbeplantning 
Hvad blev resultatet af mødet og skal vi gøre noget nu. 
 
3. Nærlegepladser  
Gynger der står for tæt på hegn. Er der aftalt noget med Fantasileg? 
 
4. Bredbåndsnet  
ComX giver tilbud på forlængelse af vores kontrakt med en ny 3 års uopsigelighed 
fra begge parter. Som gevinst få vi gratis fordoblet vores internethastigheder og vi 
får en gratis 512/512 kb forbindelse for de der kan leve med det. 
 
Jeg har inviteret en fra ComX til vores møde så de kan fortælle om deres forslag. 
 
5. Økonomi  
Status fra Lona. 
 
6. Lunden  
Svar fra kommunen på ønske om lys på boldbanen – det var vist vores eget 
problem.   
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7. Røde Vejrmølle  
RVP december har bladdag mandag d. 2. dec. 
 
Vi har endnu ikke svaret på et indlæg fra september, det skal vi have med i næste 
nummer. 
 
8. Lokalplan  
Vi skal gennemgå det materiale vi har fra tidligere forslag til ændringer. 
 
9. Solcellevejledning  
Status ukendt, men vi bør få lavet dette færdig sammen med Agendacentret.  Har 
vi sendt en regning på ½-parten af de statiske beregninger? 
 
10. Brugergruppen  
Helle orienterer. 
 
11. Eventuelt  
Andre (glemte) -sager 


