
Bestyrelsemøde onsdag d. 2/11 2016.11.06 (Oprindeligt planlagt 26/10) 

Tilstede: Johnny, Jes, Mika og Jens (ref.) 

1. Gartnerarbejde: Område 10 har opgivet at komme med et fælles, overordnet udspil for fældning og 
genplantning. Vi snakkede løseligt sidste gang om, om vi skulle begynde at plante nye piletræer i de 
trægrupper, hvor vi kan forudse, at der snart skal ryddes. Men her og nu var der stemning for, at vi 
erstatter træerne mellem husene i område 6 med paradisæbletræer, som vi tidligere har talt om. 
Der er ikke god plads til store træer i trekanterne mellem husene. 
 

2. Pernille Thorsboe er utilfreds med, at vi ikke syntes, at det var tid til træfældning i område 10 
endnu. Måske har vi kigget på den forkerte trægruppe. Jens følger op. 
 

3. Der er flyttet nye beboere ind i Anders’ hus. Else Wieths hus ved siden af er solgt til , vist nok med 
udlejning for øje. Så der er god grund til at få gang i velkomsten til nye beboere. (Formandsopgave). 
 

4. Johnny har tidligere rejst spørgsmålet om muligheden for etablering af en petanque bane. Vi blev 
enige om at rundsende en skrivelse i område, så interesserede kan melde sig, da banen på 4*15m 
bliver nødt til at ligge i område 10, og der også skal være en del interesserede for at kunne 
finansiere. Etablering koster cirka 30 kkr, heraf materialer ca 10 kkr. Johnny vil tage imod 
”tilmeldinger”. 
 

5. Reminder: generalforsamling – bestilling af lokale! 
 

6. Budget og kontingent: Jes har klaret kontingent inddrivelsen uden problemer. Egentlig burde vi 
have droppet 2. rate, men vi havde ikke taget højde for muligheden i det vedtagne budget, det må 
vi gøre fremover. 
 

7. Svend i 643 er utilfreds med sin internetforbindelse. Det fremgik ikke, om det var via telefonledning 
eller antennekabel. Telefonledningerne i bebyggelsen er moderne med 4 sæt parsnoede ledninger, 
men afstanden til centralen begrænser hastigeden til ca 10Mbit (1 par). Man kan få høj hastighed 
over antennekablet. Yousee har de-facto monopol på signalet via antennekabel. Yousee har i øvrigt 
tænkt sig at droppe FM-signalet til næste år. 
 

8. Næste møde er onsdag d. 8. februar kl. 20. 
 


