Grundejerforeningen INGERSHØJ

Referat
Bestyrelsesmøde
Tid:

Lørdag den 19. oktober 2019 Kl. 11:00 – 13:00

Sted:

Poppel Allé 7

Deltagere:

Eric Petersen (EP), Erik Wiitanen (EW), Lone Darré (LD), Michael
Schumacher (MS), Kim Thorball (KT), Helle B. Reinholdt (HBR)

Afbud:

INDSTILLINGS- OG DRØFTELSESPUNKTER
1.

Godkendelse af dagsorden.

Godkendt

2.

Status på grundejerforeningens
økonomi siden sidste møde v/MS.

3.

Status/oplæg/indstillinger på
vedligeholdelse m.m. af
grundejerforeningens grønne
områder og veje v/EP og EW.

Overdragelse fra Poul til HBR+LD+MS
Lone & Michael følger op på økonomien til næste
møde.
Vedligeholdelse af fællesarealer og veje, er i orden.
Dog mangler sidste grønne nedskæring.
Budgettet følges fint.
Vi har tidligere talt om træer på Kaldredvej, vedr.
faren for at de vælter ud over vejen under en evt.
stærk storm eller orkan. Bestyrelsen har fået et tilbud
på fældning, der dog er uden genbeplantning. Der
skal inden kommende generalforsamling indhentes
kontroltilbud samt tilbud på genbeplantning. Da
prisen på arbejdets udførelse vil være en stor post,
kan en af mulighederne være at arbejdet udføres
over en periode på 5 – 7 år.
Det blev besluttet, at sætte opfriskningen af
chikanerne på Ahornalle/Mælkevej, i gang iflg. Tilbud
fra Knud. Samt udskiftning af 1 påkørt chikane.
Der skal indhentes yderligere et tilbud på løbende
vedligeholdelse af Ingershøjvej samt støvbinding på
stykket fra Tørvemosevej til Annevej til kommende år
jf. aftale om arbejde udført på fællesveje. EP
indhenter tilbud.

Herunder opfølgning på:
./..
-

-

Indhentning af tilbud på
vedligeholdelse af
foreningens grønne
områder 2020 uden
græsslåning.
Indhentning af tilbud på
vedligeholdelse af
foreningens veje 2020.
Indhentning af tilbud på
opfriskning af sidevejenes
hajtænder ud til Lizzivej og
Tørvemosevej. Arbejdet
skal udføres i foråret 2020.

Grundejerforeningen INGERSHØJ

INDSTILLINGS- OG DRØFTELSESPUNKTER
Vedr. opfriskning af eksisterende hajtænder ud til
Tørvemosevej samt nye hajtænder Lizzivej:
Tilstand på nuværende hajtænder undersøges,
tilbud på opfriskning samt nye hajtænder indhentes
hos EJ Vejstriber af EP (kontaktinfo er indskrevet i
opfølgningslisten).
Opkrævninger vedr. vedligeholdelse og støvbinding
af Ingershøjvej, sendes ud til GF Birkely og GF
Plantagen iflg. fordelingsnøgle (MS)
Info fra fællesmødet med GF
Birkely og GF Plantagen den 6. okt.
2019 herunder:

Referat udsendt til bestyrelsesmedlemmer.

Status på udbudsbrevet på fælles
græsslåning i 2020.

Nyt udbudsmateriale udarbejdet.

5.
./..

Bemærkninger til ajourført
opfølgningsliste v/alle.

Ingen bemærkninger. HBR ajourfører jf.
beslutningerne på mødet den 19. okt. 2019.

6.

Deltagelse til julemødet den 30.
november 2019 i Fællesforeningen
for Kaldred Ferieby.

HBR + LD deltager

4.
./..

OBS. Tilmeldingen er bindende.
7.

Eventuelt.

Ingen bemærkninger

8.

Datoer og værtskab for kommende
møder.
Foreløbige punkter til kommende
møde:

Søndag 8.12.2019 Karens Mindevej 33

9.

-

-

Status på foreningens økonomi siden sidste
møde v/MS.
Drøftelse af kommende års budget.
Status/oplæg/indstillinger på vedligeholdelse
m.m. af grundejerforeningens grønne
områder og veje v/EP og EW.
Bemærkning til ajourført opfølgningsliste
v/alle.

