
Referat fra bestyrelsesmøde 
Søndag den 29. marts 2020 
 
STED: Foran duehuset med god afstand kl 16.00 
Til stede: Jesper, Mathilde, Jon, Lisbeth, Dan, Anne Mette, 
 
Dagsorden. 
 
Generalforsamling den 26. april er udskudt på ubestemt tid pga corona. 
Vi indkalder, når det igen bliver muligt at samles. 
Det samme er arbejdsdagen den 25. april. 
Vi forsøger dog at lave en liste med opgaver man kan melde sig på uden at arbejde tæt 
sammen. Nærmere om det kommer. 
Løbende sager 
Skraldemændene har klaget over manglende fliser ved skraldecontainerne, og vi har 
bestilt Peter Gravko til at lægge det lille stykke, der mangler. 
Peter Gravko er også bestilt til at gøre voldene med frugtbuske færdig med overskudsjord 
fra kompostpladsen. Helle har fået lov til at aflevere sin overskudsjord til det, samt til at 
fylde ujævnheder ved legeplads og sportsplads. Hun betaler selv for flytningen. 
Vi håber, at kommunen derefter giver p-pladsen et nyt lag stabiltgrus. 
Annette have 77 sætter først sit hus til salg, når corona begrænsningerne tillader 
fremvisning af huset. 
Vi har som forening pligt til at søge for at myndigheders restriktioner på forsamling 
efterleves. Derfor er alle arrangementer i Duehuset aflyst og der er sat skilte op på 
legepladsen med at passe på hinanden, holde afstand og ikke være mere end 10 af 
gangen. 
 
Haveaffald. 
Heldigvis åbner kommunens genbrugspladser igen tirsdag den 31. marts. 
Derfor kør på Eskelund med dit haveaffald. 
Kompostbunken ved petanquebanen er kun for dem, der ikke har bil og kun til haveaffald 
tyndere end en blyant. Se hvordan den igen ser ud efter der blev brugt tid og kræfter på at 
rydde op i vinter. 
Grenaffald kan lægges på Sct Hans bålet fra den 1. juni. Gem det i haven indtil da - eller 
kør det på Eskelund. Ellers fylder vi Englemarken med høje bunker. Vores gamle bunke er 
i dag et fint insekthotel, og når det grønnes til sommer, bliver bunken næsten usynlig. 
 
Byggesager 
Lise have 101. 
Tilbygningen er forhandlet med nabo og bestyrelsen giver byggetilladelse. 
Mads have 102 
Byggeri af nyt hus godkendes med en OBS på kvotehøjden. Byggeriet må ikke overstige 4 
meter på noget sted. 
Johanne have 52 
Forhåndsgodkendelse på byggeri af anneks på 9 kvadratmeter. Byggeudvalg tjekker 
afstandskrav til eksisterede skur. 


