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Referat fra mødet mandag den 18. juni 2012.
Mødet blev afholdt hos Steen

1.

Valg af referent
Jane

2.

Godkendelse af referat fra sidste møde den 19. marts 2012
Godkendt.

3.

Meddelelser fra formanden
Nu er det, at der skal afkrydses i kalenderen, fordi Grundejerforeningen afholder Brunch
ved gadekæret, søndag den 12. august 2012, kl.10.00, såfremt vejret tillader det.
I starten af august måned, vil der tilgå yderligere oplysninger med tilmelding.
I starten af juni, har Vej og Park lagt asfalt på toppen af ind / udkørsel, Ejbytoften 11-23,
hvor bilerne ”hængte” på toppen.
Resultatet ser fornuftigt ud, og sagen er hermed afsluttet.
Med denne afsluttede sag er det første gang, siden ”referatskrivningen med
erindringsliste” startede i 2001, at vi ikke har nogen sager, der er henvendt til
kommunen.
Af de 77 punkter der indtil nu er på erindringsliste, har de ca. 30 stk. være henvendelser
til kommunen om forhold, som vi har haft et ønske om at få rettet.
De resterende punkter har været om generalforsamlinger og div. arrangementer.

4.

Andre meddelelser
Ingen
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5.
Nr. Dato

Gennemgang af erindringslisten
Emne

Ansvar
Steen

77

18-612

Grundejerforeningen afholder Brunch ved gadekæret, søndag den 12. august
2012, kl.10.00, såfremt vejret tillader det, så allerede nu kan dagen reserveres i
kalenderen.
I starten af august måned, vil yderligere oplysninger med tilmeldingen blive
udsendt.

74

30-511

Den brolagte indkørsel fra Ejbytoften til stikvejen Ejbytoften nr. 11 til nr. 23,
Steen/
har ændret sig i årenes løb.
Gitte
Det betyder, at biler der har en lav frihøjde skraver bunden mod brosten/asfalt,
når de kører over den omtalte indkørsel.
31-8-11 Intet nyt.
26-10-11 På vores henvendelse til Vej og Park, angående den for stejle
ind/udkørsel til Ejbytoften nr. 11 – 23, har vi modtaget et svar som betyder, at
Vej og Park ikke vil foretage sig noget, da opkørslen ikke er værre end andre
steder i kommunen.
Det er selvfølgelig ikke et acceptabelt svar, og vi vil derfor henvende os igen til
Vej og Park.
24-11-11 Vej og Park har lovet, at se på overkørslen endnu engang, og om det
er muligt at løse problemet med et ekstra lag asfalt frem mod overkørslen.
19-3-12 G/F har modtaget svar fra Vej og Park:
citat: ”De vil forsøge at udjævne overkørslen, når vejret tillader større
asfaltarbejder. Sådanne arbejder skal udføres, når vejtemperaturen er konstant
over 8-10 grader.
Det forventes derfor tidligst udført i maj/juni måned” citat slut.
18-6-12 I starten af juni, har Vej og Park lagt asfalt på toppen af ind / udkørsel,
Ejbytoften 11-23, hvor bilerne ”hængte” på toppen.
Resultatet ser fornuftigt ud, og sagen er hermed afsluttet.
Pkt. udgår næste gang.

6.

Eventuelt
I denne tid er der mange, der overvejer at opsætte solceller på taget.
Såfremt der skulle være medlemmer i vort område, der konkret overvejer at opsætte
solceller, vil det være bestyrelsens anbefaling, at kommunen kontaktes, for accept eller
tilladelse inden arbejdet påbegyndes.

7.

Næste møde

Onsdag den 12. september 2012, kl. 19.00 til 21.00,
hos Jane
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