Referat af bestyrelsesmøde, den 31. oktober 2019
Tilstede:

Emil, Anette, Dennis, Per og Flemming

Fraværende: Stina
1.

Fibernet.

Per har talt med TDC, og der er aftalt møde med dem her den 5. november for besigtigelse af vores
veje i forbindelsen med etablering af fibernet. I mødet deltager Per og Flemming. Efter mødet udfærdiges INFO-skrivelse til grundejerne.
2.

1 års gennemgang af vejene.

Ved 1 års gennemgangen påtalte vi at der flere steder var fejl/skader i fortovsasfalten, specielt i
overkørslerne. Producenten undersøger nu for eventuelle produktionsfejl i asfalten. For en god ordens skyld skal det oplyses at der kun er tale om asfalten i fortovs borden og ikke asfalten på kørebanen.
På Troldhedevej har der været et spild af et ukendt stof, der har forårsaget skade på asfalten. Vi er
i gang med at undersøge det nærmere og vil indhente tilbud på udbedringen.
3.

Regnvandsbrønde på Zambiavej

Vi har været i dialog med Abelsminde vedrørende spuling af regnvandsledningerne på Zambiavej i
det vores løber sammen med deres. Vi afventer stadig svar fra Abelsminde.
4.

Chikane ved udkørsel fra Algiervej til Zambiavej

Vi har være i dialog med de tilstødende grundejerforeninger i forbindelse med at få etableret chikane ved
udkørslen. Det har dog ikke været muligt at nå til enighed.

5.

Renter på vej lån

Renterne på vores vej lån tilskrives lånet pr. 31. december 2019 og det vil fremgå af regnskabet, når det udsendes i forbindelse med indkaldelse til generalforsamlingen i 2020, hvor stort et beløb den enkelte grundejer kan trække fra.

6.

Gaver i forbindelse med mærkedage

Der var enighed i bestyrelse om at give en gave i forbindelse med mærkedage i de tilfælde hvor bestyrelse
bliver opmærksom på det. Man enedes om et beløb på max. 300 kroner.
Næste møde den 10. december klokken 19.00 hos Emil.

Referent Flemming

