Referat af bestyrelsesmøde i "Mælkevejens"
grundejerforening den 19. december 2016.
Deltagere: Mike, Uffe, Søren, Preben og Knud.
Emner iflg. udsendt dagsorden:
1. Svar fra Nyborg Kommune på Uffes mail:
______________________________________________________________________________
Hej Uffe
Så kom jeg til din henvendelse – jeg beklager ventetiden.
- vedrørende vedligehold af stisystemer kan jeg oplyse, at vi er opmærksomme på problemet. Vi vil i det
tidlige forår få stierne renset, rettet af og påfyldt stigrus i fornødent omfang, samtidig håber vi at løse
vandproblemet, men jeg skal nok følge op på det.
-

Belysning på stierne står ikke lige for, da det er en bekostelig affære, og vi har andre mere presserende
opgaver der skal løses først, men jeres ønske vil indgå i prioriteringen og budgettet.
Der vil, når vejret tillader, blive etableret vigepligt – hajtænder – på den første vej op til stamvejen.
Jeg vil, i foråret når det er mere tørt, prøve om ikke vores asfaltfolk kan forskønne asfalten ved nr. 87.
Med hensyn til jeres ønske om trafiktælling og hastighedsmåling, vil dette blive medtaget i forårets tællinger.
Tyverisikring. Nej i må ikke selv afspærre stierne, og slet ikke med kampesten da disse forhindre at vi kan køre
og vedligeholde stierne. Endvidere er de ikke særlige gode for cyklister bla. i mørke. Jeg vil se om ikke jeg
kan finde en løsning med opsætning af stelere eller lign.

Jeg håber dette var svar på jeres forespørgsel, men i er altid velkommen til at kontakte mig.
Venlig hilsen
Tove Jensen, Tekn. ass.

___________________________________________________________________________________
Svarene er taget til efterretning, men Uffe tager kontakt/mailer til kommunen omkring følgende:
1. Anmode om et konkret udspil vedrørende afspærring af udkørslerne til stien. Et bedre alternativ
til steler ‐ eksempelvis en låsbar bom.
2. Belysning af stier.
3. Hajtænders placering i forhold til stamvejen.

2. Hjertestarter.
Da vi har fået afslag fra Trygfonden har Søren fået materiale fra Falck på en samlet løsning ‐ både på køb en
evt. leasingaftale.
Preben har indhentet priser fra firmaet foerstehjaelp.com på en hjertestarter af mærket Zoll.
Umiddelbart ser hjertestarteren fra Zoll mest attraktiv ud ‐ både på pris og kvalitet.
Det påtænkes stadigvæk at placeringen skal være på Preben Damgård`s stander ‐ nr. 43.
De samlede udgifter til hjertestarter, skab og elinstallation forventes at blive ca. kr. 23.000
Preben N. kontakter Preben Damgård for opmåling af standeren, og for at aftale det videre forløb.
Preben N. har fuldmagt til at afgive købsordre m.v. på hjertestarteren.
Uffe spørger om muligheden for tilskud hos Nyborg Kommune (ikke afgørende for køb).
3. Status vedr. kontingentbetaling.
Der er kun 1 husstand i restance, som allerede er rykket, men ikke har betalt ved fristens udløb.
Preben sender en rykker 2 med henvisning til vedtægterne og dens muligheder.
4. Legeredskaber.
Evt. køb af legeredskaber fra børnehave i Refsvindinge bortfalder.
Knud beder om mål og priser hos Nyborg Kommune på gyngestativ.
5. Eventuelt
Dato for generalforsamling og vængefest blev fastsat til den 19. august 2017.
Aktivdagen blev fastsat til den 6. maj 2017.
Næste møde blev aftalt til den 28. februar 2017 klokken 20.00 hos Uffe.

For referat: Knud Yde

