Referater februar 2013
Bestyrelsesmøde 12. februar 2013
Til stede: Jeppe, Jan, Anja, Tina (referent)
Afbud: Anni
1. Asfalt
Tilbud fra Colas er indhentet på udbedring af skader i asfalten på vores parkeringspladser. Tilbuddet
lyder på 25.000,- og vi har henlagt 60.117,- på kontoen. Vi takker ja til tilbuddet, sådan at vi
vedligeholder asfalten inden skaderne bliver for voldsomme. Samtidig spørger vi om muligheden for,
at få repareret én af vores stier, da denne er meget medtaget.
2. Lys på parkeringspladserne
Vi har indhentet tilbud på at få lavet belysning på vores parkeringspladser iht. forslag på
generalforsamlingen 2012. Arbejdet indbefatter lys på i alt fire parkeringspladser ud af seks, som alle
trænger til mere lys. Bestyrelsens forslag til løsningen fremsættes på generalforsamlingen 12. marts
2013.
3. fastelavn
Der var god stemning til årets fastelavnsarrangement, som forløb roligt og godt og med god tilslutning:
45 børn og 57 voksne. Der var tre tønder og blev delt fastelavnsris ud til kattekonger og -dronninger
samt bedst udklædte dreng og pige.
4. affaldsordning
Beholderne er leveret og de fleste står for enden af stamvejen i Kirsebærvangen og afventer
gravearbejdet. Vi har fået et tilbud fra entreprenøren til godkendelse. Det har vi videresendt til Egedal
Kommune med beskeden om, at vi, som bestyrelsen, hverken kan eller vil godkende, da det er
kommunen, der skal være bygherrer i denne sag. Det har kommunen i første omgang afvist og sagen
ligger nu til behandling.
Grf Kirsebærvangen, grf Boesagerparken og grf Astershaven kører samme forløb mht. den nye
affaldsordning og taler med én tunge i disse sager. Vi er dog et skridt foran de to andre foreninger, som
har svært ved at få placeret deres beholdere. Vi er altså mange Smørumborgere repræsenteret.
Det var meningen, at nedgravningen skulle begynde i uge 8, men da kommunen ikke vil tage ansvaret
for arbejdet og vil have os til at forestå nedgravningen, er det uvist hvornår de går i gang.
Vi har oplyst kommunen om, at HVIS vi skal forestå nedgravningsarbejdet, skal tilbuddet først
godkendes på en generalforsamling OG vi vil have mere end ét økonomisk tilbud at vælge imellem.
Samtidig skal vi også have lejlighed til, at finde ud af, om det er noget, vi kan komme til at hæfte for
personligt i bestyrelsen, hvis noget skulle gå galt undervejs.
Vi afventer nu svar fra kommunen.
Næste møde torsdag den 5. marts kl. 20

	
  

