Referat af bestyrelsesmødet i Ordrup Præmiegrunde
Tid:
Sted:
Tilstede:
Fraværende:
Referent:

25. november 2018
Stefan Andersen, Lupintoften 13
Stefan Andersen, Rene Bonde, Gert Hintze, Peter Heno og Peter Høegh
Peter Vig Jensen og Pia Rubærno Fjelksted
Peter Høegh

Næste møde
Næste møde er aftalt til søndag den 20. januar hos Stefan, Lupintoften 13
Godkendelse af referat
Referatet fra forrige møde var endnu ikke udarbejdet og kunne derfor ikke godkendes.
Kommende generalforsamling
Dato’er for generalforsamlingen til foråret blev foreslået (efterfølgende viser det sig, at Cafeen i Ordrup er
ledig 26. maj 2019 og ikke på de andre datoer. Referentern konkluderer derfor, at 26. hermed er fastsat).
Dræn rapport og infomøde
Vi aftalte, at Peter H beder dræneksperten Kjeld Morel, Statsautoriseret grundforbedringskonsulent, som
er bestilt til at gennemgå foreningens fællesdræn og skrive rapport om mulige forbedringer, om at deltage i
et møde med medlemmerne, hvor rapporten gennemgås og informationerne forklares (mødet er senere
fastlagt til 19. Maj 2019, kl. 10 på Ordrup Cafee).
Grusbelægning på Bakkevejen
Gert medbragte tilbud på udbedring af grus på den del af Bakkevejen, men vi aftalte igen at indhente tilbud
- i fortsættelse af vedtagelsen på forrige møde skulle tilbuddet også at få pris på udbedring af alle grusveje,
som har væsentligt behov. Vi aftalte, at Gert og Rene udvalgte behovet, og at Gert indhentede den
tilsvarende tilbudspris. Igen skulle tilbuddet have fokus på, at arbejdet med underlaget skal være i orden.

Fibernet
Gert har ringet og talt med Fibia om fibernet og de manglende tilmeldinger til projektets del 3. Fibia
opfordrer medlemmer i foreningen til at starte indsamling op igen.

Medlemssager
Sag nr 10.
Gert redegjorde for mødet med naboerne, hvor der var enighed om træfældningerne.
Sag nr. 11
Modtagelse af henvendelsen er bekræftet overfor afsender via email. Vi talte sagen igennem.
Peter skriver svar.

I en snak om eksisterende byggeri, der er bygge uden at overholde foreningens deklaration, aftalte vi, at
Peter skriver til kommunen angående kommunens om spørgsmål om hjælp til at undgå for højtliggende og
for høje byggerier.
Snak om en høj thuja på Engtoften.
Vi gentog arbejdsfordelingen, hvor ”Listen for medlemssager” vedligeholdes af Pia og ”Bestyrelsens interne
opgaveliste” af Gert.
Stefan hjælpe Gert med at åbne listen over medlemssager, så Gert fremover kan opdatere den..

