Referat 16.12.2016
Tilstede:
Brian
Jytte
Daniel
Steen
Mia
Gartner:
- Kontrakten er modtaget og underskrevet fra den nye gartner. De glæder sig til at
komme i gang i det nye år.
- Vi har modtaget tilbud på dræn på legepladsen Dværgen, da den ellers er ubrugelig pga
vand, hele efteråret og vinteren. Alle i bestyrelsen stemte for tilbuddet og det blev
vedtaget at der nu bliver lagt dræn på legepladsen. Arbejdet kan først gå i gang i
foråret 2017.
- Vi har ikke fået leveret sand i foråret af vores nuværende gartner. Gartner modregner
derfor 3000 kr i næste opkrævning.
Generalforsamling:
- Den bliver afholdt 16. Marts 2017 og indkaldelse bliver sendt ud i det nye år.
Fastelavn:
- Det er den 26. Februar 2017. Tilmelding til dette sendes ud i det nye år.
Dong:
1) P.pladser/lys , veje/stier.
Bestyrelsen har haft endnu et møde med Dong, der ønskede en ekstra bestigelse
af P.plads nr. 3 i ulige numre. Dette var givtigt for nu blev vi opmærksomme på, at der er en
stikledning fuldt klar til at 4 skotlamper kan opsættes og tilsluttes på bagsiden af de ny
opførte carporte.
Det betyder at udgiften bliver væsentlig mindre end først antaget og sagen alt ialt mindre
kompliceret.
Dong sender snarest et overslag og den 20. december er fulgt op. Vores kontaktperson,
har, overgivet sagen og anført at vi kan forvente at have overslag til næste bestyrelsesmøde
torsdag den 5. januar 2017. Sagen følges tæt.
Dong oplyser at de kun ejer og driver skotlamperne i vores området.
El master er Egedal kommune. Dette hænger fint sammen med, at vores TIP mulighed via app,
vedrørende manglende lys ikke virker på elmasterne.
2) Kirsebærvangen er gennemgået for huller ( kommunens ansvar) Der er foretaget TIP
egedal og ugen efter har kommunen asfalteret tre store huller ud for de to første P.pladser.

