Referat af bestyrelsesmøde i "Mælkevejens"
grundejerforening den 25. august 2016.
Deltagere:

Mike, Uffe, Søren, Preben og Knud.

Følgende emner blev behandlet/diskuteret:
1. Konstituering af bestyrelse.
Mike ‐ formand
Preben ‐ kasserer og webmaster
Uffe ‐ assisterende formand
Søren ‐ menigt medlem
Knud ‐ sekretær
2. Hjertestarter.
Ansøgning er sendt til Trygfonden den 22. august 2016.
Spørgsmål og svar vedrørende ansøgningen blev gennemgået.
Kopi af udfyldt ansøgning sendes til hele bestyrelsen af Knud.
Der må forventes en svartid på ca. 3 måneder.
3. Opfølgning på møde i februar måned med Nyborg Kommune.
Svarmailen fra Nyborg Kommune blev gennemgået.
En del ting er gennemført .
Uffe følger op overfor Nyborg Kommune på følgende emner:
A. Plantning af lindetræer i vænget ved nr. 88 ‐ 102
B. Vedligeholdelse/renovering af grussti.
C. Hastighedsmåling og trafiktælling på "stamvejen"
D. Vigepligt ved nr. 1 A m.fl.
Ønsker om beplantning langs Assensvej medsendes.
Spørge om det er OK, at der laves spærringer fra de 3 vænger til grusstien (2 med kampesten
og 1 med anden spærring med lås ved nr. 77 ‐ 79).
4. Legeredskaber.
Uffe har talt med Niels om legeredskaber fra den nedlagte legeplads ved "Hvepseboet" i
Refsvindinge.
Søren vil tage et billede af legeredskaberne , og sende disse rundt til hele bestyrelsen.
5. Udvidelse af legeplads.
Eventuel udvidelse tages der stilling til, når det er besluttet hvilke nye legeredskaber der
skal være plads til.

6. Bekæmpelse af ukrudt på legepladsen.
Med virkning fra sæsonstart i 2017 spørges Hertz om han kan påtage sig opgaven at brænde
ukrudtet med passende mellemrund, med mindre vi i mellemtiden finder en anden og måske
bedre løsning.
7. Hjemmesiden.
Preben viste forslag til ny hjemmesiden for www.mejerivænget.dk
Alle syntes at forslaget var godt, og at det skal erstatte den nuværende.
8. Eventuelt.
Referatet fra generalforsamlingen blev godkendt og kan underskrives og lægges på
grundejerforeningens hjemmesiden.
Fremover skal også referater fra bestyrelsesmøde lægges hjemmesiden.

For referat: Knud Yde.

