
Referat af bestyrelsesmøde, den 19. september 2019 

Tilstede: Emil, Anette, Stina, Per og Flemming 

Fraværende: Dennis 

1. 1 års gennemgang af veje. 

Den 11.09.19 har vi haft 1 års gennemgang med vores entreprenør. I gennemgangen deltog 

Anette fra Colas, vores rådgiver Kurt samt Per og Flemming. 

Af 40 uddelte sedler, hvor man kunne angive eventuelle fejl, var der kun kommet 23 retur. 

Dette til trods for at man blev bedt om at aflevere sedlen, selvom der ingen bemærkninger 

var. Efterfølgende blev det konstateret, at der var 9 steder mere hvor der var reklamationer. 

Der blev konstateret 3 knækkede fliser og stort set alle steder smuldrer asfalten i overkørs-

lerne. Der var flere steder lunker i asfalten.  

Desuden konstateredes en større mørk plamage på Troldhedevej. Årsagen til denne pla-

mage er ukendt 

Vores rådgiver har lavet en rapport over de konstaterede fejl. Ligeledes anbefalede rådgi-

veren, at vi fik skiftet de knækkede fliser, inden kablerne til fiber bliver lagt, og at vi venter 

med asfaltborden i overkørslerne til efter. 

2. Fibernet. 

Der er siden sidste møde kommet svar fra TDC angående vores spørgsmål. Der er lagt en 

informationsskrivelse på vores hjemmeside, som vi har omdelt til alle grundejere. 

 

3. Skyldnere 

Kassereren har rykket 3 medlemmer der skylder kontingent til foreningen. Skyldnerne har 

fået 2 rykkere og får nu den 3. Hvis der stadig ikke sker betaling, går sagerne til inkasso. 

4. Vejsyn 

Vejsyn var igen oppe at vende. Det er konstateret at man flere steder stadig ikke afhjælper 

de påtalte forhold.  

Stina udfærdiger skrivelser, som skal bruges i forbindelse med vejsyn omkring påtalte pro-

blemer, der ikke bliver udbedret af grundejeren – jf vedtægterne § 5. 

5. Regnvandsbrønde 

Omkring regnvandsledningen på Zambiavej, som er fælles med GF Abelsminde, har der 

været dialog. Abelsminde er ikke vendt tilbage, hvorfor vi nu rykker den for et svar.  

Vores regnvandsbrønde bliver tømt ultimo oktober.  

Næste møde den 31. oktober klokken 19.00 hos Emil. 

 

Referent Flemming 


