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Til stede:
Y. Justesen, B. Henriksen, K. Hansen, J. Petersen, H. Witt. T Hansen, B Jacobsen,
1.

Godkendelse af referat.
Referat fra mødet d. 5.10.10 er godkendt

2.

Næste møde
Tisdag d. 11.1.2011. kl. 18.30 Bestyrelsesmøde
Tirsdag d. 8.2. kl. 18.30 Bestyrelsesmøde
Søndag d. 6.3. Fastelavn
Tirsdag d. 8.3. kl. 18.30 Bestyrelsesmøde
Onsdag d. 23.3. Generalforsamling

3.

Meddelelser
Tlf. henvendelse fra grundejer til formanden vedr. hul i græsset på stævnet efter
jubilæumsfesten. JP har udbedret skaden.
Tlf. henvendelse fra grundejer til formanden vedr. kvaliteten af områdets
drikkevand med ønske om at bestyrelsen iværksætter en undersøgelse af vandet.
TH undersøger gældende praksis hos teknisk forvaltning.

4.
4.1

Udvalg
Ordensudvalg
KH har udarbejdet forslag til henvendelse til grundejere om bortskaffelse af affald i
Lunden. Forslaget vedtaget med enkelte tilføjelser.
TH laver skrivelse til planafdelingen i kommunen vedr. henvendelse til grundejere af
Lunden om vedligeholdelse.

4.2.

Miljørepræsentantskab
Møde afholdt d. 2.11.2010.
Af interesse for foreningens område kan nævnes:
Det er vurderet af teknisk forvaltning af trafiksanering på Banemarksvej virker efter
hensigten. Politiet vil efterfølgende vurdere og foretage prøver.
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Trafikregulering i krydset Hedegrænsen – Park Allé omlægges til trafikstyring, så
der kun er grønt for Hedegrænsen, når der kommer trafik.
Vedr. lokalplan 231 om butikscenter i Kirkebjergområdet har foreningens
høringssvar haft stor indflydelse på ændringer. Alle omtalte områder er revideret.
5.

Regnskab
Kasse
Bank
Obligationer
Jubilæumskonto
Gæld legepladslån
Aktiver i alt

1.777,50
102.451,97
60.682,00
2.550,45
-45.969,23
121.492,69

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

Den samlede udgift til Sankt Hans var kr. 25,75
Der er 4 restanter, der er nu sendt almindelig rykker. Opkrævninger sendes til
advokat.
Drøftet om foreningen skal opkræve gebyr for oplysninger til ejendomsmæglerne
ved hushandler. Praksis hidtil har været en henvisning til hjemmesiden og oplysning
og eventuel restance. KH undersøger foreningens oplysningsforpligtigelse. Punktet
tages op på næste møde igen.
6.

Åben

7.

Åben

8.

Generalforsamling 2010/2011
YJ har reserveret Kirkebjergsalen til næste års generalforsamling d. 23.3.2011

9.

Foreningens hjemmeside
Opdateres med referat fra oktobermøde

10.

Eventuelt
1. Et hoved fra vippedyr på legepladsen er knækket af. Det er ikke lykkedes at
finde en reparatør. KH forsøger igen hos en lokal håndværker. Legeplads ved
stævnet medtages.
Referent B. Henriksen

