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Møde 5 i foreningsåret 2014 - 15 
 
Mødested hos Jesper Simonsen, D26, onsdag d. 19. november kl. 19:30 
 
 
Agenda: 
 
1. Godkendelse af mødereferat 4 
Referat er udsendt af Christian 
 
2. Fællesarealer  
Tilbud fra AWJ på forsøgsprojekt med ny flisebelægning ved D26-34 – arbejdet er 
som aftalt i gang af hensyn til vejret. 
 
AWJ er i gang på flere fronter i vores forening. Oprydning i ildtjørnebeplantningen 
kan ses fx ved P-plads ved Lunden. 
 
Tilbud på snerydning er næsten identisk med sidste års tilbud – aftalt accepteret af 
hensyn til tidsfrist. 
 
Aftale med lokal snerydder på plads. 
 
Møde med kommunen ang. randbeplantning. Det er ikke til at komme igennem 
kommunen, men de er venligt stemt også hvad angår Roholmparkens 
poppeltræer. 
 
Tilbud er indhentet på vedligeholdelsesarbejder for slamsugning, reparation af 
asfalt og chaussesten ved fire områder med bump, samt rensning af tage og 
tagrender på carporte inkl. afløb til regnvandskloak. 
 
Vejbump etableres ved indkørslen til parkeringspladsen til Humlehusene, lave 
numre. Jesper beder om tilbud hos Fantasileg. 
 
3. Nærlegepladser  
Svend har talt med Helga D7 og der er nået en forståelse for, at gyngen kan 
placeres ud for hendes skelgrænser. Jesper kontakter Fantasileg. 
 
4. Bredbåndsnet  
Nye kontrakter fra hhv. Dansk Kabel TV og YouSee er klar til underskrift. Switche 
bliver skiftet, de gamle NT bokse skiftes og det forsøges at få de gamle erstattet 
med nye uden begrænsninger i kapacitet. 
 
5. Økonomi  
Intet nyt. 
 
6. Klub Albert  
Behandling af udbudsmaterialet modtaget fra EDC Erhverv. Annonce er i AP 
denne uge 47. 
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Advokatbistand fra Advodan i Glostrup ved Hans Christian Færch. 
 
7. Øvrigt/Evt. 
Lokalplan arbejdsgruppe mødes d. 25/11 hos Svend kl. 19.30. 
Rikke P40 har accepteret at træde ind i bestyrelsen når Christian H82 udtræder. 
Rikke deltager på mødet d. 16. december. 


