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Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 22.11.2016 hos Bo 
 
Tilstede: Benedicte, Gustav, Preben, Else, Bo 
Afbud: Morten, Flemming, 2 x Per, Johannes 
 
 
1. Kontakten til Slots- og kulturstyrelsen – opsamlingsrykkermail sendt d. 7.11.16 
Har ikke hørt fra Slots- og kulturstyrelsen (SLKS). Gentagne rykkere sendt både fra 
Benedicte og Per Følner 

 
2. Intet nyt jf. pkt. 1 
 
3. Intet nyt jf. pkt. 1 

 
4. Vedr. Medlemskab af Byfo (Gustav) 
Intet afklaret, men Gustav indleder dialog 

 
5. Forslag til reparation/fornyelse af vejskilte - nyt tilbud ? (Preben/Per Følner) 
Flot materiale udarbejdet af Per Følner, og tilsendt gørtler. Tilbud lyder på 64000,- ex 
moms for nye standere, og omlakering af skilte. Bestyrelsen vurderer at det er for stor en 
omkostning. Bestyrelsen finder farvekoden og vil forsøgsvis få malet et skilt. 

 

6. Forslag til planlægning af generalforsamling 2017 
 1. - Uge 11 valgt, dvs. onsdag d. 15. marts 2017, indkaldelse udsendes senest 

onsdag d. 1. marts 2017 

 2. - Bestilling af lokale - det gør Per Hansen 
 3. - Hvem er med videre af de, som er på valg (Else trækker sig - men Claus 

eller Camilla fra plads 2 vil gerne stille op), Bo er villig til genvalg, Thomas ?, 

Per F villig til genvalg). Morten fortsætter gerne som suppleant. Flemming B 
ønsker ikke genvalg som suppleant. Øvrige bestyrelse er på valg om et år,  

 4. Emner udover ordinær dagsorden: Forslag om at invitere SLKS med og få 
status fra dem, herunder også status på ny manual (byggeblade). Evt. også 
indbrudssikring (besøg fra forsikringsselskab?). Andre emner velkomne. 

 
7. Evaluering af arbejdsdagen – 6.11.2016 
Rimeligt fremmøde - flot i betragtning af vejret. Vi nåede både at feje, klippe og fælde 

mindre træer. Bålet fik lov til at vente pgra af regnen. 
Forslag om på senere arbejdsdag at få vasket skilte med legende børn 
 

8. Oplæg vedr. Facebook-gruppe for Parcelgården + link, begge dele til udsendelse til 
alle (Bo/Morten) 
Bestyrelsen tog godt imod oplægget fra Bo og opfordrer alle beboere til at gå ind på 
gruppen og anmode om at blive medlem af gruppen, via dette 
link: https://www.facebook.com/groups/717548681718675/ 

 
9. Forslag fra Preben om fælles el-standere på pl.6 til opladning af el-biler. 
 - dialog, men ikke beslutning. Tages op når behovet bliver større. 

https://www.facebook.com/groups/717548681718675/
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10. Orientering fra : 
- Kassereren. Ikke til stede. Behandles på næste møde. 
- Gartnerområdet: Ny kontrakt i maj 2017 - stiger nok lidt. Tilslutning til anmodning om 
fornyelse for 2 år. Snekontrakten er kommet til denne udgiftspost. Thorbjørn vurderer 
indsatsbehovet fra dag til dag. Varsling med SMS fra Else til Thorbjørn i extraordinære, 
akutte tilfælde, hvis han ikke selv er kommet på banen.  
- Kloak- og vejområdet: Kommunen har besluttet at udbygge kloak og pumpe fra området 
mod 100m skoven (og dermed formindske risiko for oversvømmede kældre). Kommunen 
forventer at rådgiver er fundet inden jul, hvorefter udbudsmateriale udarbejdes. 
- Kanalomraadet – kanalen virker som den skal 
- Hjemmesiden - overlevering aftales - Flemming og Bo aftaler nærmere (på næste møde) 
- Formanden 
 -byggesager: der (om)bygges på plads 6 og 7. Bygherrer orienterer løbende og 
forsøger at tage hensyn til øvrige beboere 
 -huse til salg – Parcelvej 30B er til salg 

 -Andre – Er der behov for at sikre broerne, så de ikke bliver så glatte? Der 

opfordres i stedet til forsigtighed. 
 
11. Evt. 
Bestyrelsen har modtaget henvendelse vedr. hunde, der lukkes ud i haver og gård, og 
som gør meget - til gene for beboere i både de gule og hvide rækkehuse. Bestyrelsen 

gentager opfordring fra tidligere om ikke at lukke hunde ud før kl. 07.00 og ikke efter kl. 

23.00. 

Næste møde: 

17. januar 2017 hos Per Følner 

 

Referent: Bo Dalberg 


