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Referat af bestyrelsesmøde 15.04.05, klokken 20:00. Mødet blev holdt 
hos FM og følgende var tilstede: 
 
  Formand Ole Ankersen   (FM) 
  Næstformand Johnny Fjellander (NF) 
  Kasserer Steen Kondrup   (KS) 
  Best. medlem Lars Froberg  (BM) 
  Sekretær Ulrik Klixbüll   (SEK) 
 
Ad. 1 Vejvedligeholdelse 
SEK har 06.04 modtaget faktura fra Gundtofte og Bech for deres pro-
jektbistand. Beløb kr. 31.250 inkl. Moms. Faktura givet til KS for betaling. 
 
Det blev aftalt, at SEK beder Bjørn Thomsen og Ole Nilsen møde kl. 
19:30 den 26.04. 
 
SEK skal tælle hvor mange triangeldæksler der er på vejene. Egne og 
TK’s. 
 
Vejvedligeholdelsesbudgettet skal indeholde G & B honorar på 10%. 
 
SEK gennemgik forslag til præsentation af projektet på generalforsam-
lingen. Forslag godkendt. 
 
FM har kontaktet John Egebjerg, TK vedr. tv inspektion af kommunens 
kloaker. Efterfølgende blev FM kontaktet af Niels Erik Andersen, TK, og 
FM fik mulighed for at forklare hvad sagen drejer sig om. Efter dette rin-
gede Jannie Rosenberg, TK til FM og meddelte, at TK’s spildevandsklo-
ak er OK. FM bad om at få dette bekræftet pr brev, og 06.04 modtog FM 
denne bekræftelse. FM oplæste brevet. 
FM har kontaktet Preben Lund, TK vedr. tv inspektion af vores rende-
stensbrønde. PL forklarede, at de ikke har udstyr til at checke selve 
brønden, de kan kun inspicere de ledninger rendestensbrøndene samles 
i. Prisen for dette arbejde er kr. 785,- eksl. moms pr. time. Der skal reg-
nes med, at det tager en hel dag (= 7 timer). Denne post skal med i bud-
gettet. 
 
FM kontakter TK igen og prøver endnu engang at overtale dem til at tv 
inspicere spildevandskloaken inden vi starter vort arbejde. Alternativet er 
at vi gør det på grundejerforeningens regning.   
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Ad. 2 Bestyrelsen efter 26.04.2005 
KS har talt med Jes, nr. 54, og denne er villig til at indtræde i best. Men 
ikke som formand. 
 
NF har haft følere ude hos Flemming, nr. 51, og her spores en mulighed. 
NF og FM prøver ar bearbejde Flemming lidt mere. 
 
Mødet slut klokken 21:30. 
 
Ole Ankersen 
Formand 
 
 
UK/-           


