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Referat af bestyrelsesmøde: 8. august 2016  

 Mødested: Violens Kvarter 16 

 

Deltagere: Claus Damgaard, Brian Bank Christensen, Carsten Arvad, Carsten Johansen, Tina Bækgaard 

Laursen 

Afbud: Ingen 

 

1. Oprydningsdag 
På årets oprydningsdag fik vi flyttet ”Pas-på-mig”-skiltet og stenen på hjørnet af første stikvej til 

venstre. Der har været flere uheld omkring denne sten, og derfor er den sidenhen blevet flyttet lidt 

længere ind. Den bør stadig kunne beskytte hjørnet, så der ikke bliver kørt ind over kantstenen.  

 

2. Asfalt  
Carsten Johansen har snakket med Colas angående nyt asfalt. Vi har ca. 2.400 kvm, som skal 

asfalteres. Levetiden på asfalt er 20-30 år alt efter kvalitet og hvor tung kørsel, der køres.  

Et nyt slidlag vil koste ca. 160.000-190.000. Når der begynder at komme huller og revner, anbefaler 

Colas derfor, at vi sætter 5000 kr. af pr. år til vedligehold.  

Da vores asfalt således har mange år endnu, gør vi ikke yderligere indtil videre.  

3. Væltet træ ved Sahlholdtvej 
Det var til oprydningsdagen ikke muligt at få rejst det væltede træ ved Sahlholdtvej.  

Carsten Arvad er i kontakt med kommunen for at få dem til at fjerne træet.  

 

4. Problemer med vand på grundene 
Bestyrelsen følger stadig op på problemerne med vand på flere grunde, der er dog ikke nyt på 

nuværende tidspunkt. Carsten Arvad er i den forbindelse i fortsat kontakt med kommunen.  

 

5. Vand på grunde 
Carstan Arvad har snakket med en ny fra kommunen, Søren, som har været ude at kigge på drænet. 

Han har lovet at følge op på sagen og er i løbende kontakt med Carsten.  

 

6. Fuglestammer 
Claus Damgaard har rykket for levering af de bestilte fuglestammer.  

 

 

7. Myregift 
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Det var ikke muligt at give myregift på den planlagte dag på grund af massiv regn. Hvis nogen har 

problemer med myrer, kan de hente det indkøbte myregift hos Brian. Ellers drysser vi til foråret.  

 

8. Sommerfest 
Der er kommet seddel rundt med invitation til sommerfest, som i år afholdes den 9. september i 

garagen i nr. 9 med havedyster og fælles spisning (punktet er revideret efter bestyrelsesmødet).  

 

Næste møde: 11. oktober 2016, kl. 19.30 i nr. 13.  

Derudover møde ang. sommerfest dem 29. august i nr. 16.  

 

 

Referent: Tina Bækgaard Laursen  

 

Referatet er godkendt, hvis der ikke er indsigelser inden den 8. september 2016 

 


