Møde
Dato
Deltagere

Bestyrelsesmøde
13. april 2011
Lars (nr. 35), Torben (nr. 41), Heino (nr. 16) og Claus (nr. 12)

1. Årets ordinære generalforsamling blev fastlagt til den 26. maj kl. 19. For at
sikre at generalforsamlingen er beslutningsdygtig vil der (i lyset af de sidste
par års faldende deltagelse) blive indkaldt til en ekstraordinær
generalforsamling i umiddelbar forlængelse af den ordinære.
2. Den nuværende bestyrelse, der har siddet siden foreningen blev startet,
ønsker ikke at modtage genvalg. Torben (#41), der hidtil har været
suppleant, indtræder dermed i bestyrelsen.
3. Heino har foreslået en kontingentstigning fra 1500,- til 2000,- med
begrundelse i, at foreningen i år kommer ud med et mindre underskud.
Dette er en følge af den hyppige snerydning.
4. Der er pt. 5 x udestående kontingenter. En enkelt parcel skylder for både
2009 og 2010. Yderligere fire parceller skylder for 2010. Claus kontakter
kommunen for at høre hvilke inddrivelsesmuligheder foreningen har.
5. Chaussetstenene i indkørslen til Bakkelund fra Rødstens Allé er begyndt at
blive kørt op. Torben mener, det er kommunens ansvar. Claus kontakter
kommunen.
6. Asfalten er flere steder begyndt at revne og der vil blive indhentet et tilbud
på at få udført reperationer svarende til dem, der for nyligt er udført på
Tykmosevej. Torben kontakter kommunen for at høre hvem de benytter.
7. Der er begyndt at vokse ukrudt og græs i overgangen mellem asfalt og
fliser. Dette bør fjernes inden asfalten bliver skubbet helt væk. Der blev talt
om at holde en “arbejdsdag” i fællesskab for hele udstykningen men
erfaringen viser at ingen (eller i hvert fald meget få) ønsker at deltage.
8. Flere pæle, der støtter træerne i vendepladserne og langs vejen, er enten
knækket eller skæve. Lars vil kontakte en anlægsgartner m.h.p. at få
afklaret om der skal nye pæle op eller om de kan fjernes helt.
9. En enkelt parcel, ud mod vejen gennem Bakkelund, har undladt at fjerne
ukrudt samt klippe hæk til stor gene for passerende fodgængere. I fald dette
ikke bringes i orden i den kommende havesæson vil det blive påtalt af
bestyrelsen.

