Grundejerforeningen Professorkvarteret

Mødereferat
Møde:
Tidspunkt:
Sted:

Bestyrelsesmøde
2. marts 2022 kl. 19-21
Kryb i ly kro

Deltagere:

Jan Schott, Jørgen Poulsen, Brian Christensen, Søren Husum Pedersen, Jakob
Petersen, Carsten Schou Nielsen, Merete Juhler (Referent)

Afbud:
Dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.

Opfølgning fra sidste møde
Regnskab, Budget og Bankforhold
Henvendelser
Generalforsamling Planlægning
Diverse

Referat
Emne

Beskrivelse

Opfølgning fra sidste
møde

Per Rauf
Vi har ikke hørt mere.

Opgaveansvarlig

Deadline

Legepladser
Rutchjebane - Skiftet
Tag på legeplads ved skt. Hans pladsen - mangler.
Gennemgang af legepladserne i forhold til sikkerhed.
Kommunen har ikke nogen de kan sende ud, men har
givet et telefon nummer på én som vi kan tage kontakt
til
Hastighed og Støj
Hastighed - Vej og Park kommer med et forslag. De
har et møde den 7/3, hvorefter vi hører nærmere
Støj – mangler at tage kontakt til Taulov Fællesråd
Gartner
Græsklipning – OK, er løst
Reparation af sti mod Elbohallen via kold asfalt - OK
Vedligeholdelse af fortove
Mangler at sende brev rundt
Biodiversitetsgruppen
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Har haft kontakt til kommunen.
Økonomisk dyrt at plante en skov, og via Plant et træ
er der mange restriktioner.
Prøver at kontakte Naturstyrelsen, da de har
forskellige fonde som muligvis kan søges.
Kommunen har sagt ok men vi skal huske at kontakte
alle ledningsejere inden vi går i gang med noget.
Der kommer et oplæg til forslag med afstemning til
generalforsamlingen. Opstillingen bliver med
økonomiske rammer og ønsker – opdelt i etaper.
Det har været drøftet om der mon er nogle områder
hvor vi kan undlade at slå græs.
Der skal holdes et planlægningsmøde inden
generalforsamlingen så vi er aligned.
Vi skal være obs på eventuelle servitutter i forbindelse
med ledningsnettet – det er derfor der er fjernet
træer/buske nogle steder. Det kan også være vi skal
nævne det på generalforsamlingen.
Vejbyggeri
Har haft kontakt med kommunen – og vi skal nok blive
informeret inden.
Kunne være fint hvis der kunne etableres en vold, så
man slipper for at bortskaffe alt jorden samt at det vil
gavne os.
Vedtægter
Er kommet på hjemmesiden
Snerydning
GPS kort mangler - Jørgen
Regnskab, Budget og
bankforhold

Regnskabet – ok
Budget – Carsten laver et oplæg

Henvendelser

Carsten har undersøgt en anden bank mht. negative
renter. Tjek hvad vi kommer til at give ved Spar Nord
Popler
Vi mangler at få gjort noget ved rødderne – Det er
bestilt ved Schultz, og de gør noget når det passer ind.
Nøddebuske
Beskæring mellem Engelundsvej og Finsensvej
trænger – Schultz kontaktes
Dræn
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Generalforsamling

Der er kommet svar fra kommunen – Brian tager
kontakt til dem.
Vi holder et bestyrelsesmøde den 5/4 kl. 19 hos Jakob
på Ellehammersvej 10
Generalforsamling bliver den 3/5 – Jørgen sørger for
lokalet
På valg er:
Jan og Søren
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