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Dagsorden:
1. Genopretning af vej og kantstene af HOFOR
a. Vejbelægningen på Heldbovej skal skiftes. Kommer til at ske i uge 41.
b. Information fra HOFOR sendes ud til alle i foreningen af bestyrelsen. Med påmindelse
om at få ryddet kantstene m.v.
2. Udskiftning af beskadigede fliser på stien samt ny belysning
a. 3 tilbud på fliseudskiftning er indhentet.
b. Bedste tilbud er fra Peter Gudmand Jensen, som også har installeret vores rottespærre.
c. Udskiftningen deles op i 2 faser på hver 10.000 kr. Det besluttes at igangsætte fase 1
med færdiggørelse inden vinter, hvor at Tjørnelunds Allé og Prisholmvej får gået alle
fliser efter, nogle stykker bliver helt renoveret pga. rødder og forskydninger.
3. Ændring af vedtægter
a. Claus giver status og siger at arbejdet udestår og han skal mødes med Hanni.
4. Kommunikation til foreningen omkring at holde deres udendørsarealer ryddet
a. Claus finder på noget pænt at skrive baseret på gældende vedtægter etc.
5. Udnyttelse og opdatering af den nye hjemmeside
a. Claus og Søren går sammen og får ført vores hjemmeside ajour.
6. Rotter på loftet og rottespærre samt serviceaftale
a. Der er foretaget service eftersyn på rottespærren ultimo september. Der blev fundet
rotte ekskrementer flere steder på den forkerte side af rottespærren.
b. Der blev renset og de er nu fuldt funktionsdygtige igen.
7. Orientering vedr. renovering af koldtvandtsrøret i Prisholmvej længen
a. Poul har fået skiftet hans rør, da de også var blevet utætte. Det er tydeligt at se på de
nedtagne rør, hvor lidt gennemgang der har været, der kan knap nok komme en
lillefinger ind i røret.
b. Det har ikke været muligt at få hele Prisholmvej til at slutte op om en udskiftning.
c. De gamle rør som nu er blevet skiftet hos Poul var fra ca. 1992. Det har altså taget ca. 25
år før at rørene har mistet trykket.
8. Snerydning sæsonen 17/18
a. Det ønskes at St. Vigerslevgaard tager sig af snerydningen igen. Claus tager kontakt.
9. Affaldshåndtering
a. Orientering omkring mulighed for deling af affaldscontainere. Claus tager dialogen med
kommunen om hurtigere proces, for at give mulighed for deling af både BIO og PAPIR.
10. Vejbump
a. Vi kan ikke komme igennem med etablering af vejbump over for kommunen.
b. Forslag til alle i vores forening er, at give besked hvis enkelte biler er gentagne
fartsyndere, så tager vi som bestyrelse og skriver til St. Vigerslevgaard om vores
observationer.
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