Bestyrelsesmøde i grundejerforeningen 20. September 2016
1 Opfølgning på markvandring
Der blev konstateret en bunke med haveaffald ved Munkemaen 38. Bliver fjernet af ejendommens
beboer.
Bispeengen 1. vænge ulige numre ukrudt ved kantsten ved grønt område er ikke fjernet
tilfredsstillende.
Bispeengen 2. vænge ulige numre ukrudt ved kantsten ved grønt område er ikke fjernet
tilfredsstillende.
Bispeengen 2. vænge lige numre ved nr. 54: Hul ved afløb bliver udbedret de kommende dage.
Bispeengen 2. vænge lige numre ved nr. 36: Ejendommens beboer vil blive informeret om at
trænerne ud mod stamvejen skal beskæres.
Grønt område mellem Bispeengen 1. og 2. vænge lige numre: Nordskov skal informeres om at
trimning omkring bænke og gyngestativ ikke er tilfredsstillende.
Grønt område mellem Bispeengen 2. og 3. vænge lige numre: Nordskov skal informeres om at
trimning af græs ved Bispeengen nr. 56 ikke er tilfredsstillende.
Bestyrelsen vil udarbejde en seddel til omdeling med opfordring til grundejerne om at fjerne ukrudt
ved kantsten og fortov samt bevoksning ud over egen parcel.

2 Status på Nordskov Haveservice
Det er konstateret at Nordskov slår græs som aftalt.

3 Status på områdets veje og stier
Kloak ved Munkemagen 40 er blevet renset.
Der er af kommunen blevet påført nyt slidlag på stamvejen Bispeengen. I forbindelse med påføring
af nyt slidlag er der på foreningens bekostning blevet etableret 5 stk. vejbump inkl. opmærkning.
Placeringen af hvert bump er aftalt direkte med entreprenøren da den oprindelige planlagte
placering ikke var mulig pga. vejens hældning i relation til afløb og regnvand på kørebanen.
Kommunen vil montere 45 km/t zone skiltning i forbindelse med de nye vejbump.

4 Orientering om regnskab
Intet nyt siden sidste møde.

5 Hjemmeside og referater

Bestyrelsen har drøftet muligheden for oprettelse af en Facebook gruppe for foreningens
medlemmer. Bestyrelsen har besluttet ikke at oprette en sådan gruppe på nuværende tidspunkt.

6 Næste møde
8. november kl. 18:30 afholdes næste bestyrelsesmøde.
21. januar afholdes bestyrelsesmøde kl. 16 efterfulgt af julefrokost for bestyrelsen.

7 Eventuelt
I relation om den tidligere klage fra to beboer omkring lavfrekvensstøj fra VandCenter Syds anlæg
har bestyrelsen rettet henvendelse til VandCenter Syd, men har til dato ikke modtaget yderligere
information.
I relation til vand på stierne ved VandCenter Syds anlæg har bestyrelsen rettet henvendelse til
VandCenter Syd men har til dato ikke modtaget svar.

