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 Møde 4 i foreningsåret 2015 - 16  
Mødested hos Svend Tanke Nielsen, H6, torsdag d. 19. november kl. 17:00  
Agenda:  
 
1. Godkendelse af mødereferat 3  
Referat afventer Helles skriv.  
 
2. Ændring i bestyrelsen  
Thomas forlader officielt bestyrelsen efter dette møde og suppleant Jesper Krogh, D18 træder 
ind i stedet.  
3. Fællesarealer  
· Tilbud fra gartneren på beskæringer og flisearbejde. Steen fremlagde og bestyrelsen 
godkendte 
· Tilbud på snerydning er næsten identisk med sidste års tilbud – aftale accepteret.  
· Aftale med lokal snerydder. Svend finder egnet kandidat. 
· Nye gruskasser for de ødelagte Kasser bestilles 
 
4. Nærlegepladser  
Fantasileg har opsat det ønskede på nærlegepladserne. 3 nye bord/bænkesæt fordelt efter 
aftale 
5. Bredbåndsnet  
YouSee er ufattelig langsom til at svare på manglende adgang til den fulde pakke i hele 
oktober måned fra d. 9. hvor vi overgik til YouSee platform. Tilsvarende har der været 
medlemmer der har manglet TV i op til 9 dage. Svend oplyste, at han gentagne gange har 
klaget. Vedrørende kompensation for manglende fuld pakke, sætter Svend en artikel i bladet, 
og Svend samler sammen. 
 
6. Økonomi  
Status fra Lona.  
 
7. Væremøllen  
Vi skal have etableret en affaldsordning. Den eksisterende blev pludselig nedlagt trods lovning 
på at vi ville blive advaret i rimelig tid. Brugergruppen bør tage opgaven, men en regning 
kommer til Grf. via vores erhvervsregistrering. Kommunen kontaktes. 
 
8. Lunden  
Igen problemer med støj og knuste flasker. Borde/bænkesæt er nu låst sammen igen. 
Besluttet at de bliver fastlåst vinteren igennem. 
 
9. Røde Vejrmølle  
RVP december har bladdag mandag d. 7. dec.  
 
10. Renovering af carporttage  



 
HRH er i gang med opgaven. 
 
11.Brugergruppen. 
 
Helle orienterede. 
 
12. Eventuelt 
Svend har holdt møde med forvaltningen i kommunen vedrørende ”ugetømning” af affald. Det 
ser ud til at det ikke kan lade sig gøre. 
 
	


