Referat af bestyrelsesmøde i "Mælkevejens"
grundejerforening den 25. april 2017.
Mødedeltagere: Mike, Uffe, Søren, Preben og Knud.
1. Henvendelse fra Ørbæk Borgerforening.
Skt. Hansbål ‐ Mike har svaret at grundejerforeningen gerne ønsker en drøftelse af muligheden, og
foreslået at placering at bålpladsen kunne være ved overfladebassinet så nabogener undgås mest
muligt. Placering ved overfladebassinet vil kræve etablering af en bålplads med grus.
2. Græsslåning.
Hertz har givet følgende tilbud som bestyrelsen har accepteret.
Kr. 2.100,00 pr. gang incl. trimning hver gang
Området mod åen kr. 500,00 pr. gang.
Ukrudtsbrænding kr. 500,00 pr. gang.
3. Påmaling af hajtænder. (vigepligt).
Mike har haft møde med Nyborg Kommune v/Mia Faurholt, og har givet udtryk for at en henvendelse og
dialog før påmalingen havde været ønskelig.
Der bliver muligvis malet striber på asfalten ud for nr. 53, for at tydeliggøre hvad der er gennemgående
stamvej.
Måske vil kommunen også påmale nye hajtænder ved stiudkørslerne.
4. Hjertestarter.
Afslag på tilskud fra Energi Fyn ‐ Preben er i dialog med Preben Damgård om opsætningen, som
igangsættes starter om kort tid.
5. Aktivdag ‐ 29. april. kl. 10.00
Forplejning ‐ Mette og Maria sørger for indkøb
Maling til legeredskaber ‐ er købt
Beskæring af træer mod Assensvej i forsommeren ‐ ja til tilbud fra Lauge og Leif Bøgesvang.
Fodboldnet ‐bliver først leveres om ca. 14 dage.
Nyt net til M‐station ‐ Preben undersøger hvem der er leverandør ‐ Mike bestiller.
Gynge ‐ er hentet. Søren køber stolpefødder.
Træ til indramning af sandkasse ‐ er hentet.
Støbemix ‐ Søren køber.
Nyt strandsand ‐ 8 kbm. bestilles af Mike.
Minigraver ‐ Uffe spørger naboen Sebastian. Hvis nej spørger Søren Benjamin v/Skipper.
Ny affaldsbeholder til hundeposer til opsætning på naboskilt kan først leveres i uge 19.
6. Eventuelt.

7. Næste møde.
6. juni 2017 hos Søren.
15. august 2017 hos Mike.

For referat: Knud Yde

