Referat fra bestyrelsesmøde i grundejerforeningen 10. april 2018
Deltagere:

Claus Hammerich (formand)
Henrik Faurbye (kasserer)
Finn Donsager
Christian Dollerup
Claus Borg
Henrik Søndergaard (suppleant)

Agenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Opfølgning fra Generalforsamling
Status på Nordskov Haveservice
Status på områdets veje og stier
Orientering om regnskab
Hjemmesiden
Næste møde
Eventuelt

1. Opfølgning fra Generalforsamling
a. Hvem har hvilke opgaver i forhold til dem der blev stillet forslag om?
I. Asfalt på stien ved kanalen vil CH spørge kommunen om at gøre
det bedre, så området til cyklerne bliver større.
II. Beskæring af træer i grønt område ved Bispeengens ulige numre
vil blive udført i løbet af 2018. Tilbud på opgaven indhentes hos
vores havemand og hvis det bliver for dyrt vil bestyrelsen udføre
arbejdet selv og tage en frokost efterfølgende. Der er 16 træer i
alt og ca. 10 – 12 af dem skal fældes. CH skriver seddel til CB,
som uddeler til berørte naboer omkring åstedsbesigtigelse den 19.
april kl. 17. CB mobil 40581650 skal stå på sedlen.
III. Træer fældes i grønt område Bispeengen lige numre (Mandrup) og
6 nye plantes. Der købes 2 sæt bordbænke til de grønne områder
på Bispeengens lige numre, og gerne i vedligeholdelsesfrie
materialer. Donsager og BMW står for indkøb.

2. Status på Nordskov Haveservice
a. Hvad skal vi have sat gang i?
I. Stubfræsning ved Bispeengen 11.
II. Der skal fældes træer i efteråret
b. Bruger de gift til bekæmpelse af ukrudt?
I. Nordskov haveservice bruger Glyfonova+ til at sprøjte for ukrudt
på fællesarealerne og produktet er godkendt af Odense kommune.

3. Status på områdets veje og stier
a. Reparation af asfalten
I. Der er udført revneforsegling i vængerne og kassereren har
modtaget en regning.
II. Asfalt og kloaker bliver tjekket yderligere efter på næste
markvandring ifb. med næste bestyrelsesmøde.
III. Bestyrelsen har konstateret en grundejers placering af bil nr. 2 er
til gene for gående og bløde trafikanter. Bestyrelsen tager kontakt
til grundejer og beder om at alle husstandens køretøjer er på
parcellen.
IV. Gangsti langs Bispeengen 109 mod cykelsti gaber fortovsfliserne
temmelig meget, Nordskov bliv kontaktet af Donsager og får det
udbedret.

4. Orientering om regnskab
a. Er der beredvillig kapital til alle ønskerne og er der betalt kontingent?
I. Alle grundejere har betalt kontingent til tiden og det er et resultat
af at kassereren har været rundt og banket på hos de sene
betalere tidligere år.
II. Kassereren ønsker en debat omkring en kontingentforhøjelse til
budget 2019, pga. de mange og stigende udgifter til
vedligeholdelse. I forbindelse med regnskabsopgørelse sidst på
året, vil der blive taget en beslutning.

5. Hjemmesiden
a. Er den opdateret med opfordring til ikke at komme affald i skoven?
I. Vi tager et billede af affald i skoven og lægger det på
hjemmesiden.

6. Næste møde
Næste møde er den 12. juni, men formanden vil gerne snakke mødedatoer.
- Mødet flyttes til onsdag den 6. juni og starter med markvandring.

7. Eventuelt
a. Forslag om at sætte scooter/knallert forbudt skilte op langs yderkanten
af områderne. Det undersøges hvor meget det vil koste og så tager
bestyrelsen afgørelse.
b. Forslag fra Munkemaen 25 om at ansøge kommunen, om at etablere en
støjvold mod Stigevejen. Bestyrelsen forespørger kommunen om det kan
lade sig gøre.

