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Referat fra bestyrelsesmøde torsdag d.18/1 2018, afholdt på KulturØen 
 
 

Dagsorden: 
 

1. Opfølgning på referat fra d.26/8    Yvonne 
 

2. Siden sidst. Hvad har rørt sig i området siden sidste møde d.26/8? Yvonne 
 

3. Vejene. Foråret nærmer sig og vi skal beslutte hvorvidt der både skal udlægges 
bunker og repareres huller i vejene. Kaj har ekspertisen på området, men alle 
kan komme med input.     Alle 
 

4. Hjemmesiden.      Torben 
 

5. Generalforsamlingen. Denne afholdes d. 4/6, men planlægningen skal i gang 
nu.      Alle 
 

6. Næste møde. Foreslår uge 17 eller 18/2018 
 
 

Ad 1. Referatet blev underskrevet. Der var ikke yderligere opfølgning.  
 
Ad 2. Glasskabet bliver som tidligere omtalt skiftet inden for overskuelig tid. Et par af skiltene i 

området trænger til renovering. Det drejer sig om skiltet ”Miravej” samt et skilt ved Fønixvej, 
hvor der har været en påkørsel. Der blev ikke truffet beslutning om hvornår skiltene 
repareres. Yvonne orienterede om øvrige medlemshenvendelser i vinterens løb. 

 
Ad 3. Vejen har holdt godt de seneste to år, men trænger nu igen til en større opfyldning. På dele 

af Vegavej er udlagt yderligere et lag småsten ovenpå de søsten vi har anvendt de seneste år. 
Det ser umiddelbart ud til at holde godt. Vi besluttede derfor at øvrige veje i år repareres på 
tilsvarende vis. Udover almindelig vedligeholdelse og udlægning af bunker inden påske skal 
der opfyldes huller i følgende områder: Capellavej den nederste del, Polluxvej mellem 
Hovkrogvej og Stjernevej samt hjørnet Stjernevej/Prokyonvej.  

 
Ad 4. Hjemmesiden er nu i gang igen. En del af indholdet er dog af ældre dato og dermed ikke 

gældende. Det bliver udskiftet hurtigst muligt. Den nye hjemmeside har et mere moderne 
design er mere overskuelig og ikke mindst er den nemmere at administrere. 

 
Ad 5. Generalforsamlingen afholdes d.4/6. Der skal findes nye medlemmer til bestyrelsen.  Inden 

næste møde afklares hvor stor udskiftningen i bestyrelsen bliver. Opkrævning sendes via e-
mail til medlemmerne i marts måned. Indkaldelse til generalforsamlingen udsendes efter 
næste bestyrelsesmøde. 

 
Ad 6. Næste møde d.19/4 2018 hos Torben 
 
 


