Referat fra bestyrelsesmøde den 14. juni 2018
Grundejerforeningen Professorkvarteret

Fremmødte: Michael, Jørgen, Søren, Carsten, Jan og Merete
Afbud fra: Christian
OK Nygaard
Vi skal til at kigge på ny aftale om græsslåning. Vi gennemgik de forskellige græsarealer som
skal være med i aftalen, og Jan vender med Christian hvem af dem der tager kontakt til OK
Nygaard.
Øvrige arealer
Vi drøftede græsslåning på de store græsarealer mod Arla. Vi skal finde ud af hvem der
eventuelt kan slå det – 1-2 gange årligt.
Michael nævnte at vi kunne undersøge om det ville være muligt at plante skov på arealerne –
dette arbejder Michael lidt videre med, og hvis det kan lade sig gøre skal det i høring i
grundejerforeningen samt på generalforsamlingen.
Volden mod boldbanerne – her skal vi finde ud af om der skal laves aftale med nogen om
græsslåning eller vi skal indhente tilbud på at få beplantet med lav bevoksning.
Generelt
Der laves aftale med kommunen om klipning af arealet langs Adelvej øst for udkørsel. Det
bliver klippet 5 gange i året og prisen er 4.800 kr.
Der er udleveret nøgler til bommene til alle i bestyrelsen – undtaget Christian, da han var
fraværende til mødet.
Borde-bænke sæt er hentet, og vi blev enige om at vi kunne lave en konkurrence til Sankt
Hans om at samle på tid og vinde en lille præmie.
Arbejdsweekend
Vi blev nødt til at udskyde den planlagte arbejdsweekend, så næste planlagte dato er 8/9 kl. 9.
Planen er at vi mødes til kaffe og rundstykker og så finder på nogle mindre projekter som vi
kan ordne.
Skt. Hans
Der er ikke mange fra bestyrelsen som deltager til Sankt Hans, men vi har valgt at afholde
noget alligevel – også selvom der måske stadig vil være afbrændingsforbud. Merete laver
udkast til omdeling i postkasser, og Michael sørger for omdeling.
Der bliver opsat telt fredag aften og teltet nedtages igen om søndagen.

