
Referat af bestyrelsesmøde 18.05.05 kl.19.00 i nr.110 
 
Afbud fra: Morten 
 
Ad 1 Besigtigelse af areal: 
 Udsat til regnen holdt op – efter punkt 7 
 
Ad 2 Godkendelse af sidste referat  
 OK 
 
Ad 3 Carporte, herunder farve: 

”Gamle carporte”: 
Tagene er færdige. Per Veng har besigtiget. D 8+9 carporte, se under besigtigelse
Rensning af tagrender – gøres af gartner – skal det fortsætte? 
Farve: Se under besigtigelse
”Nye carporte”: 
Nr. 1 går i gang under hensyntagen til Grundejerforeningens accept – har 
byggetilladelse 
Nr. 110-112 – 114 vil opføre carporte i fællesskab 
  

Ad 4 Smedejernsgitter foran badeværelsesvindue: 
Vi ser på tegning og kan acceptere gitteret, hvis det ligner det i træ og ikke har spidser 
og kugler – ændrer facadens udseende. Hans skriver brev til ejeren. 
De kan spørge kommunen, om det er en deklarationssag 

   
Ad 5 Beboerinitiativ m.h.t. nye gangfliser:

Beboerne i nr. 68-70-72 ønsker at omlægge flisegangen ud for deres huse for egen 
regning. 
Helge var imod, at beboerne laver det selv, for hvis er ansvaret, hvis det ikke laves 
rigtigt? Resten var enige om, at det er et forsøgsprojekt 
Beboerne vil modtage brev fra bestyrelsen, hvoraf det bl.a. vil fremgå, at bestyrelsen 
påskønner initiativet som forsøgsprojekt, som ikke gælder for alle, og gennemførelsen 
forudsætter, at også beboerne i nr. 74-76-78 er indforståede med omlægningen, da den 
også berører deres ”bagside”. 
Vedtægter skal præciseres vedr. snerydning og vedligeholdelse af arealet omkring de 
enkelte huse. Det arbejder vi videre med – skal stå i aktivitetslisten 
 

  
Ad 6 Stiforbindelse gennem Salpetermosen -  (se mail til bestyrelsen) 

Michael Siiger, ny beboer i nr. 63, foreslår sti gennem Salpetermosen og kunne tænke 
sig, at grundejerforeningerne i området skrev til kommunen for at fremme denne ide. 
God ide, der har været fremme før ifølge Jørgen, der opfordres til at tage kontakt til de 
andre grundejerforeninger til en samlet skrivelse for bl.a. at skabe en mere sikker og 
kortere skolevej til Byskolen.. 
Lokalråd? Amtmandsvang? 
 

Ad 7 Beplantnings – og forskønnelsesudvalg 
Vi har navne på udvalgsmedlemmer fra GF. 



Udvalget består af: 
 
Jørgen Darling, nr. 4 
Dorrit Plantener, nr.92 
Jørgen Meldahl, nr. 83 
Søren Hansen, nr. 8? 
De har holdt 1. møde. Hans har lavet et oplæg/ forslag til arbejdsgrundlag, som vi har 
set inden dette møde og som sendes til udvalget. 
De har budget på 20.000 kr. fra 2006 og arbejdsplan skal præsenteres for bestyrelsen 
 

 Besigtigelse efter tørvejr
 Carporte D 8+9: 

Bjælke falder på midten – konstruktionsfejl – ejerproblem 
Farve på carporte: 
Kildedalens farve er god – nr. 82 her for olivengrøn 
Trappeløb fra nr. 14 til nr. 20. 
Ikke helt vanligt løb, men det laves ikke om. 

 
 Evt: Computermøde nødvendigt med www postadresser, ses/ prøves i praksis 
 Ved Bent. 

 
Næste møde 20.06 kl.19.30 hos Jørgen i nr. 82  
 

 Mødet slut 22.40                                                           Referent  Anni Risbo Jessen 


