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Referat	fra	Bestyrelsesmøde		
Mandag	d.	30.	januar	2017	
 

Tilstede	
Erik Maaløe, Niels Walther, Bjarne Elsborg og Linda Christensen 
Afbud fra Peter Bonne Eriksen 
 

Referent	
Linda Christensen 
 

Dagorden	/	Referat 

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 31. oktober 2016 
o Godkendt uden bemærkninger 

 
2. Kabel-tv og bredbånd: Bemærkninger og evt. udeståender 

o Foreningens Tv-aftale betyder, at foreningsmedlemmerne pr. 1. februar 2017 
kun kan se grundpakken, med mindre de selv indgår anden aftale med YouSee. 
Der henvises til YouSees hjemmeside og de breve som YouSee har udsendt, for 
yderligere information om mulighederne. 
 

3. Regler om vedligeholdelse af hække og arealer uden for parceller 
o Nyt udkast til vedtægtsændringer drøftes og justeres. Linda kommer med et 

revideret forslag til vedtægtsændringer. Forslag skal være gennembearbejdet og 
klar til generalforsamlingen i maj. 

o Håndtering af verserende sag om misligholdt hæk. Sagen drøftes og udskydes til 
senere. 
 

4. Høringssvar ang. ny lokalplan for Laanshøj 
o Genbruge tidligere høringssvar med anmærkning om, at tidligere høringssvar 

ikke synes at være blevet taget i betragtning. Erik kommer med oplæg til nyt 
svar. 
 

5. Nyt fra torve/sørækken 
o Sørækken: Lejer flyttet ind i nummer 40, nummer 48 solgt 
o Torv 1: Skraldevognen har væltet et træ. Bjarne har forgæves kontaktet 

vognmanden som afviser at det kan være skraldevognen. Vi overvejer om vi 
som forening skal kontakte kommunen om denne problemstilling. 

o Torv 3: Her har vi en lignende problemstilling med et træ som er nedlagt af en 
varevogn i sidste sommer. Vognmanden havde egentlig givet et mundtligt 
tilsagn om at dække udgifter til nyt træ, når det skulle genplantes til efteråret, 
men har efterfølgende ikke været til at komme i kontakt med, og vi (torvet) 
ender med at opgive og vil se hvordan træet klarer sig. 
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6. Diverse, herunder: 
o Kontingentopkrævning – status: Der udestår 6 indbetalinger dagsdato, og der er 

en indbetaling fra ukendt medlem. 
o Bestilling af containere for 2017: Containerdatoer er fastsat, men det er usikkert 

om vi har fået bestilt. Bjarne tjekker op og bestiller evt. 
o Faglig vurdering af vores adgangstorve i forhold til kørsel med tunge 

renovationsvogne. Erik kender én som kan foretage en vurdering og vil tage 
kontakt. Denne vurdering skal med til generalforsamlingen. 
 

7. Eventuelt 
o Trailer som er efterladt ved indkørselsvej er meldt til politiet. Vi afventer at den 

bliver afhentet. Nummerplade = PC 4187. 
o Renovering af vandhuller: Vandhullet er blevet foret med blåler på siden mod 

støjvolden for at forhindre vandet i at trænge gennem støjvolden og ud på vores 
indkørselsesvej på modsatte side. 

 

Næste	møde	
Torsdag 6. april, 19.30 hos Niels 


