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 Møde 6 i foreningsåret 2015 - 16  
Mødested hos Helle Bennedsen, P81, Tirsdag d. 12. januar kl. 19:30  
Agenda:  
 
1. Godkendelse af mødereferat 5  
Referat godkendt. 
Mangler stadig referat fra Helle  
 
2. Fællesarealer  
· Mange stilamper (22) skulle være uden lys. Kan meddeles via APP til kommunen, som i 
øvrigt er ved at lave lamperne 
· Status på beskæringer, nyplantninger og fliser.  
o Der er nogen utilfredshed langs Humlehusene stamvej med beskæ-ringen  
· Reservation af 32 affaldsstativer fra anden forening sat i gang. Kommer i bladet 
 
3. Væremøllen  
· Vi har modtaget byggetilladelsen på Væremøllen. Den vil medføre yderlige-re udgifter, vi 
ikke kan slippe for.  
o Vi kan færdigmelde med udeståender også for at få en diskussion om udeståender vi ikke 
er enige i.  
· Frostprop i vandforsyning. Måske forårsaget af defekt cirkulationspumpe.  
· Renovation afklaret. Vi vil følge udviklingen tæt. 
 
4. Carportlauget.  
Fremdriften er meget ringe. Kommunikation med HRH er nu nærmest umulig – svarer ikke på 
mails eller telefonbeskeder. Svend prøver til stadighed med kommunikation og arbejdet er 
bestemt ikke udført korrekt alle steder 
 
5. Bredbåndsnet  
· YouSee er stadig vanskelig at forholde sig til. Medlemmer får usammen-hængende 
forklaringer ved henvendelser.  
· Møde med Dansk Kabel TV om de mange udfald og driftsforstyrrelser. Møde vil prøve at 
blive sat op 
· Indsamling af kompensationskrav er i gang v. Svend 
 
6. Økonomi  
· Status fra Lona.  
· Skattetal for bredbåndslån til af Røde Vejrmølle til marts – ikke noget blad i februar. 
Redaktøren har feire.Skattetal skal lægges på hjemmesiden hurtigst muligt.  
 
7. Lunden  
Intet  
 
8. Røde Vejrmølle  



Intet blad i februar grundet redaktørens ferie. Næste bladdag d. 7. marts.  
 
9. Lokalplan 
Der aftales møde i arbejdsgruppen. 
 
10. Brugergruppen  
· Helle orienterer.  
 
11. Fastelavnsfest  
Det er søndag d. 7. februar og der er gang i de samme 2 familier fra de forrige år. Familierne 
står for indkøb mv. Helle og Jesper Krogh fra bestyrelsen deltager på dagen. 
 
12. Eventuelt  
Intet	under	eventuelt.	

	


