Referat 24. Maj 2018.
Til stede:
Claus
Richard
Steen
Mia
Rene (Suppleant)
Ikke til stede:
Daniel
Richard:
Bestyrelsen gennemgik tilbud på asfalt arbejde og startede ud med en kort gennemgang
sammen med en ekstern rådgiver.
Vi skal undersøge med Novafos om de vil med ind over ved arbejdet, da det er deres brønde
der ligger midt på stierne.
Vi har besluttet at indhente et tilbud fra en ekstern rådgiver, som kan hjælpe os med at
gennemgå tilbuddene fra de forskellige selskaber. Det er vigtigt at vi får alt med og da vi ikke
har så meget forstand på det, er det godt givet ud at bruge en ekstern rådgiver. Bestyrelsen
har lov at bruge en ekstern rådgiver jf. Vedtægterne §12.
Vi afventer sidste tilbud fra Pankas og svar fra rådgiver.
Arbejdsdag:
Det var super godt vejr og fint fremmøde. Vi fik skiftet tag på det ene legehus og fjernet taget
på det andet legehus som skal laves en af de nærmeste weekender. Sandkassen på dværgen
blev også skiftet. Vi fik flyttet målene ved søen og lappet et hul. Åen blev renset op. Og så blev
der ryddet op i hele området for skrald. Begge legehuse skal males på næste arbejdsdag.
Kassereskifte:
Det skulle nu endelig være ved at være på plads med kassereskifte langt om længe. Nordea
har været tunge at danse med.
Gartneren:
Der bliver sat nye hække op ovre i Åkandehaven, da dem der blev sat op for et par år siden, er
døde/væltet. Det bliver lavet uden beregning.
Vi afventer tilbud på beplantning på fællesarealet mellem de to forreste rækker i
Åkandehaven.
Der er blevet fyldt nyt faldsand på alle legepladser og nyt sand i de små sandkasser. Der
mangler sand under gyngerne og for enden af rutschebane på Dværgen. Den tager Steen med
gartneren.

Hækken ved udkørslen fra Kirsebærvangen til frugtvangen, skal hækken klippes. Det tager
Steen også med gartneren. Husk Smørum Parkvej og hækken ved rundingen ud mod
cykelstien ved Åkandehaven skal også være lavere.
Næste møde: 15. Juni 18 kl. 17:30

