
Bestyrelsesmøde i grundejerforeningen den 21. juni 2018 

 

Til stede 

Torben Andersen 

Jonna Riishøj Rasmussen 

Dorthe Møller 

Finn Jensen  

Hannegrete Larsen 

Martin Jørgensen 

 

Dagsorden 

1. Godkendelse af referat fra mødet den 8. maj 2018 

2. Økonomi 

3. DEAS 

4. Grønne områder/personale 

5. Beboerhenvendelser 

6. Eventuelt 

7. Næste møde 

 

Ad 1: 

Referatet godkendt. 

 

Ad 2: 

Alt ok 

 

Ad 3: 

Intet nyt 

 

Ad 4: 

Vi venter stadig på byggetilladelse til opførelse af depotbygning.  

Se vedlagte bilag: Beliggenhedsplan og facadetegning. 

 

Som et forsøg indkøbes en robotplæneklipper, der skal køre på plænerne ved blok 5 og 6. Det betyder, 

at haveejerne ved blok 5 og 6 skal sikre, at hækken er inden for egen matrikel, dvs. at der ikke er 

vildtvoksende grene, der vokser ud over fællesarealernes græs og at hækkeaffald fjernes efter 

hækklipning. Hvis forsøget bliver tilfredsstillende, vil der i foråret 2019 blive indkøbt yderligere 4 stk. 

Der er af Almas udarbejdet en plan for, hvor plæneklipperne kan køre på fællesarealerne.  

Bjarne kan således udføre andre opgaver i stedet for at bruge så meget tid på at slå græs. 

 

Bestyrelsen har aftalt med vicevært Bjarne Jensen, at affald fra klipning af hæk kan afleveres i 

containeren, der er placeret ved garagerne på parkeringspladsen ved Fabriciusvej. 

Det tilgroede bed ved gavlen af blok 4 vil blive ryddet og sået til med græs. 



Vedrørende tilbuddet på fliselægning på containerpladserne ved henholdsvis blok 1 - 2 og 3 - 4 har 

entreprenøren meddelt, at denne alligevel ikke har kapacitet til at udføre opgaven. Bestyrelsen har 

derfor besluttet, at der lægges stenmel på containerpladserne snarest. 

Pædagogisk medhjælperuddannelse i Sindal er kontaktet med henblik på at forbedre legepladsen. Det er 

planen, at der anskaffes nyt bord og bænke til både børn og voksne, og der opsættes balancestubbe. 

Huset laves til butik med køkken. Der anskaffes en traktor. Alt udføres i træ. 

 

Bjarne maler de nye plader, der er sat op ved parkeringspladsen ved blok 5 (svenskrød). 

Der indkøbes en mælkebøtteopstikker. 

 

Steen Muhlig assisterer efter behov i Bjarnes ferie. 

 

Ad 6: 

Intet 

 

Ad 7: 

Næste møde bliver afholdt tirsdag den 4. september Punkter til dagsordenen senest 28. august 

 

Aalborg den 16. juli 2018,  

Dorthe Møller 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


