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Emne Bestyrelsesmøde nr. 256 

Mødedato 15.08.2022 

Mødetid 19.00– 21.00 

 
Lærke Rau Formand LR 
Ole Bille Bestyrelsesmedlem OB 
Jan Pedersen Bestyrelsesmedlem JP 
Kim Jørgensen Bestyrelsesmedlem KJ 

 
PKT EMNE 
1 Valg af referent og godkendelse af dagsorden 

Godkendt 
Lærke er referent 

2 Igangværende projekter 
 
1 årsgennemgang 

- Vi gik alle fællesområderne igennem 
- Dato for møde med L&R – torsdag d. 18/8 kl. 7.00 
- Booke Hartvig Consulting er booket som rådgivere 
- Kim fra Danske anlægsgartnere er booket 
- Punkter til 1-årsgennemgang: 

o Asfalten revnet enkelte steder – Ole 
o Huller i asfalten v nr 78 + prøvehusene, hvor der ligger plastik eller sten nede i 
o Vandet løber ikke i risten ved nr 148 
o Områder med vand på græsset fx v trekanten v dobbelthuse overfor stor legeplads 
o Mange revner på stierne  
o Rådne træ-pæle eller manglende pæle 
o Der mangler bund-buske ved nogle træer 
o Asfalt lunke ved 146-148 
o Hul i græs v nr 96 – der ligger vand 
o Hul i græs v nr 96-92 – der ligger vand 
o … 

 
Eventuelt salg af jord til nabo Tingvej 29 - Lærke 

- Vi afventer fortsat – har rykket for et svar, men stadig ikke hørt noget 
 
Skilte - Ole 

- Skilte ved rækkehusene vejhusnummerskilte  
- Blindvej skilt + husnummer til Tingvej 21B-F 
- Rykket til næste møde 

 
Rensning af brønde – Jan 

- Endeligt tilbud? 
- Afventer fortsat 

 
Tjek af rottespær - Jan 

- Status 
- Alle rottespær er nu tjekket 

 
Overskudsjord ved nr 109 – Jan 

- Vi er i dialog med ejerne, som er i dialog med L&R 
 

 
3 Opfølgning på sidste møde 

 
Hjertestartere - afsluttet 

- De er nu sat op 
- Information er lagt på hjemmesiden 
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Kontakt til arbejdsgruppen – vejbump projektet – Jan 

- Status 
- Vi har ikke hørt fra dem – vi har banket på deres dør uden held til at få fat i dem 
- Der er lagt sedler i deres postkasser 

 
5 Henvendelser fra beboer 

 
-  

 Lokalrådet 
 

 Bolig salg 
- Nr 67 er sat til salg 
- Nr 76 er solgt 

 
 Eventuelt 

 
 

 Næste møde 
Datoer for kommende møder kl. 19-21 
 
Tirsdag d. 6. september 
Mandag d. 10. oktober 
Mandag d. 7. november 
Mandag d. 5. december (julefrokost) 
 
 

 


