
Søren udvælger et og foreningen betaler.i.
Prisa.

Søren har et udkast klar om 14 dage.i.
Vi vil gerne have et fungerende site klar til generalforsamlingen.ii.

Udvikling af nyt siteb.

Fremtidig vedligeholdelse / overdragelsec.

Nyt website (Søren)1.

Brev fra kommunen - Martin Frank Hansena.
Rykke kommunen for action + ønske om nedgravning af evt. fiber?b.
Ønskede lamper/lygter til fortovetc.

Belysning (Claus)2.

Sidst aftalte vi at fliserne som trænger til udskiftning, skulle vente indtil 
kommunen havde sat nye lamper langs stien, men når det nu trækker ud, hvad gør 
vi så?

i.

Vil kommunen ikke skifte lamperne i 2017, vil vi selv gå videre med udskiftning af 
beskadigede fliser.

ii.

Hvad skal der ske med Heldbovej når arbejdet i parken er slut? Der er mange 
skader i belægningen.

iii.

Sti og vejens stand samt snerydning (Poul)3.

Læs pligter fra kommunen.1)
Hvad stod der i brevet fra kommunen da vi havde rotter?2)

Følg op på kravene til boligejeren - hvad er hver enkelt forpligtet til. Hvilke påbud 
kan man blive pålagt.

i.
Brev fra kommunena.

Forslag om tilbud/facilitering af løsning på rotteproblem på generalforsamling.i.
Rotter på loftet - fra loft til loft + fælderb.

Overflade rotter - udendørs fælder + rottesikringc.

Rottespærre (Poul, Søren og Claus)4.

Lovet at rykke på det inden generalforsamlingen.a.
Claus har videresendt gammel mail fra Bibi til Finn.b.

Fartdæmpning (Finn)5.

Bestilling af container til haveaffald - kan den afleveres en fredag og afhentes igen 
mandag/tirsdag?

i.

Havedag Søndag d. 11 juniii.

Hækklip og rydning af gangarealer/fortov - forsommera.

Overdimensionerede træer - vedtægterne er til for at overholdes, og flere ejere har 
efterhånden hvad der må betegnes som overdimensionerede træer.

b.

Fællesaktiviteter (Alle)6.

Oprettelse af forening med CVRa.
Besked fra advokat: Gå frem efter proceduren i par. 9, så kan vi sagtens ændre eller 
tilføje i vedtægterne.

b.

Koldtvandsrøri.
Kloakledningii.
Alt som kan betegnes fælles forsyning af strøm, internet, telefon, fjernvarme, 
kloak og koldt vand.

iii.

Konkrete forslag:c.

Fælles opgaver under foreningen og ændrede vedtægter (Claus)7.

Vigerslevhusi.
Steda.

Datob.

Næste generalforsamling8.

Best. Møde - 27/2-17
22. januar 2017 11:41
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Den 19. april kl. 19.30i.
Datob.

Claus - åben for udskiftningi.
Finn - genopstillerii.

Valg / genvalgc.

Flytninger?a.
Eventuelt9.
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