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31 oktober 2018
NYT FRA BESTYRELSEN

I anledning af bestyrelsesmøde afholdt d. 22 oktober 2018 kan gives følgende 
uddrag af de vigtigste punkter, der blev debatteret.

Deltagere:

Formand Kate Jacobsen, 
Næstformand Benny Andersen, 
Formand for sti, skel og hegn Peter Hauch, 
Bestyrelsesmedlem Dennis Møller havde forfald,
Bestyrelsesmedlem Kris Kristensen,
Bestyrelsesmedlem Lone Abel,
 
Kasserer Anne Møller, 

Følgende punkter blev diskuteret:

1. Nyt fra formanden

Kate bød velkommen som formand og oplyste, at formalia ifm formandsskiftet 
var udført.

M.h.t. en verserede sag om nabochikane oplystes, at der på nettet findes 
officielle retningslinier fra myndighederne for hvorledes denne slags sager skal 
behandles. Det er helt klart politiet, man skal henvende sig til, og de skal tage 
affære efter retningslinierne.

Dennis har påtaget sig at sende et oplæg til en ny hjemmeside baseret på vore 
behov vedrørende layout og menustruktur.

2. Nyt fra næstformanden

Endnu engang blev problemet med de manglende servitutter i den digitale 
tingbog diskuteret. De forsvandt i forbindelse med den generelle digitalisering 
af servitutter for grundejere i Esbønderup Sogn, som vi hører under. 
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Kate vil konsultere en person, som har generel erfaring med servitutter, om 
dette emne.

3. Nyt fra sti, skel og hegn.

Peter forventer, at bestille skiltene til opsætning ved indgangen til det fredede 
område i løbet af de næste par uger.

G/F Fuglevangen har meddelt endnu en påkørsel på den ene af chikanerne på 
Duevej, som har været drøftet med os.  Der er enighed mellem parterne om at 
påkørslerne givetvis foretages af lastkøretøjer grundet at chikanerne står så tæt, 
at store køretøjer knap nok kan komme gennem chikanerne. 

Peter og Kris vil holde et møde med formanden for G/F  Fuglevangen for at 
diskutere problemet.

Lokalbanens projekter for dræn ved trekantsområdet ved banen ned mod åen er 
ret fremskreden, og det er Peters indtryk, at vi i forbindelse med de næste større 
regnskyl bør kunne se en forbedring af drænforholdene.

Peter bekræftede, at der hos Kommunen beror tegninger, der viser de nye 
drænprojekter. Disse vil i fremtiden også vise den ny pumpebrønd ved 
Solbakkevej 67/69.

4. Nyt fra kassereren.

De enkelte poster blev drøftet med henblik på at opnå besparelser og forbedring
af styringen af anlægsprojekterne.

Nyt bestyrelsesmøde blev fastlagt til den 7 februar 2019  kl. 18:00 hos Kate.
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