
Referat bestyrelsesmøde 11.10.17

Tilstede: Mads, Inger, Peter, Claus, Rasmus og Jesper via Skype fra Canada.

1. Bompolitik og trailere:  I vinterhalvåret holdes vejene lukket med bomme. Der vil ikke være lås på bom-
mene, så de kan åbnes og lukkes efter behov. Vi opfordre dog til at alle, i videst muligt omfang, undgår 
parkering i/ved deres have og istedet benytter de fælles P-arealer.
-Undgå derfor også at bruge fællesarealer til parkering af trailere i vinterhalvåret. Der opfordres til at skrive 
havenr på trailer, hvis man ejer een. ( klistermærke kan bestilles gratis hos Claus ) Dette mest til brug i 
sommerhalvåret hvor trailere kan være et problem rundt omkring i foreningen. Et havenr på traileren gør det 
let at kontakte ejeren hvis traileren er parkeret uhensigsmæssigt.

Bommene kommer op sidste weekend i oktober. I år bliver det søndag d 29. oktober og nedtages sidste 
weekend i marts (søndag d 25. marts)

På årets sidste arbejdsdag (lørdag 21. oktober) bliver der en stor opgave i at efterse og etablere vores bomme 
som i øjeblikket ligger bag skuret ved P-pladsen (fælleshuset)

2. Asfaltvejen bag Englemarken: I samarbejde med kommunen etableres parkeringsplads og “ny” offentlig 
adgang til/fra Søvang/Brabrandstien. Jernporten fjernes ved Sylbækvej. På vores kommende GF vil projektet 
blive fremlagt i sin helhed.

3.Vi beslutter at lave plads til et par trailere på græsset ved den nye kompost, således at der bag fælleshuset 
kan blive plads til et par p-pladser for de haver der har indgang samme sted. Arbejdet udføres på den
kommende arbejdsdag.

4. Det nye låsesystem på dørene i Fælleshuset og døren i Duehuset er nu installeret. Vi synes det er en rigtig 
god løsning som kommer til at gøre livet lettere for os allesammen. Mads 98 er anker på systemet. Hvis du 
har nøgler fra det gamle “system” vil Mads 98 meget gerne have dem så vi kan genbruge dele til skurene...

5. Have 65A er godkendt til salg med en pris på 550.000,-

6. Vi har grundigt diskuteret udviklingen i forløbet omkring kommunens offentlige høring. 
På generalforsamlingen vil dette blive uddybet og diskuteret med foreningens medlemmer.

HUSK der er generalforsamling klokken 10:00 lørdag d 28. oktober.
Kaffe og brød til de morgenfriske klokken 9:00

Kl 12.30 er der højt belagt smørrebrød fra Cafe Gröne samt sandwich til veganere fra Cafe Gröne.
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