
 

Bestyrelsesmøde område 6 onsdag d. 4 kl 19, i nr. 615. 

Dagsorden: 

1.    Status for ventilationsanlæg gennemgang. 

2.    Plan for ”monster træer” nær husene. 

3.    Status for evt. ”duesikring”. 

4.    Status sommerfest ? 

5.    Område 10 overdragelse. 

6.    Eventuelt. 

Referat: 

Til stede: Jens (615), Simon (608), John (632), Mika (630), Niels (614), Jes (639), Gerd (622). 

1. Status for ventilationsanlæg gennemgang. 

a. Aftalen har været ufuldstændig, idet aftrækket fra tørretumbleren ikke er inkluderet. Jens har 

talt med de 7, som havde stoppet aftræk. 

b. 3 mere havde defekt – Jens har også talt med dem 

c. Jens har forsøgt at få kontakt med Green Ventilation, hidtil uden held 

2. Plan for ”monster træer” nær husene – aktuelt ved 601, 608, 613, 638 – et træ hvert sted fældes. I 

henhold til beplantningsplanen skal fældede træer erstattes med træ af samme art. Dersom vi 

ønsker at plante et træ af en anden art, Inden for område 6 skal vi selv beskrive, hvor høje og hvor 

brede træerne. Vi skal spørge Allan (603) og Thomas (325) om mulighederne for udskiftning af 

træer. Jens spørger Allan. 

3. Status for evt. ”duesikring”. Der arbejdes med problemet i område 10. 

4. Status sommerfest? Jes har booket telt og slagter, sender invitationer inden sommerferien, 

beløbsrammen som sidst. 

5. Område 10 overdragelse. Område 10 bestyrelsen har udarbejdet en plan for, hvilke træer (hvor høje, 

hvor brede), man ønsker til erstatning af eksisterende træer. Jens overtager område 10, Simon 

informerer Allan og Thomas.  

6. Fælles fastelavn – er taget op i område 10. 

7. Brolægning – Anders Just har ikke svaret med tilbud, Simon sender videre, når han modtager tilbud. 

8. Eventuelt. 

a. Kvalitet af græsslåning? Hvis de slår det hele, skal det slås ordentligt. Det er måske 

hensigtsmæssigt, at der rutinemæssigt kun slås græs tæt ved bebyggelsen, og derudover 

kun et par gange om året på hele området.  

b. Mødedatoer: 17.11.2014, 26.1.2015, 13.4.1015. Generalforsamling 6.5.2015 (husk 

reservering af lokale) 
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