Referat af bestyrelsesmøde i "Mælkevejens"
grundejerforening den 28. februar 2017.
Mødedeltagere: Mike, Uffe, Søren, Preben og Knud.
Følgende emner iflg. udsendt dagsorden blev behandlet:
1. Gennemgang af referat fra sidste møde.
Referatet blev godkendt uden kommentarer.
2. Status på henvendelser til Nyborg Kommune.
Nedenstående mail er modtaget.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Hej Uffe
Jeg vil som lovet prøve, at arbejde på et forslag og en pris, til løsning af problemet med hindring af kørsel
på stierne, samt få afklaret mulighederne også med hensyn til etableringsomkostninger.
Når jeg har en afklaring, vil i få det tilsendt inden vi foretager yderligere.
Med hensyn til beplantning langs Assensvej blev det på mødet den 10. februar 2016 aftalt, at i skulle
fremsende forslag til hvad i ønsker at plante og hvor. Det blev ikke lovet at kommunen ville stille planter
til rådighed.
Venlig hilsen
Tove Jensen, Tekn. ass.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Aktivdag.
Dagen ændres til at være den 29. april 2017.
Hvad skal gøres ?
Soignering af grønne områder incl. opsamling af affald.
Maling af legeredskaber.
Maling af hajtænder.
Lugning af ukrudt omkring legeredskaber.
Opsætning af skraldespand (til hundeposer) på standeren "Nabohjælp"
Opsætning af ny gynge.
Nyt træ til afgrænsning af sandkasse .

Opgavefordeling (før 29. april)
Mike: Infobrev, indkøb af skraldespand til "Nabohjælp" standeren.
Søren: Træ til afgrænsning af sandkasse, støbemix og leje/lån af pælebor.
Knud: Køb af ny gynge hos Nyborg Kommune. Spørge Christian eller Jakob om gravning.
4. Legeplads.
Legepladsen (sandkassen) udvides så der bliver plads til ny gynge.
.
5. Hjertestarter.
Preben arbejder på sagen og er i dialog med Preben Damgaard.
Energi Fyns fond er søgt ‐ svar kan først ventes tidligst i april måned.
6. Beplantning mod Assensvej.
Projektet er sat på pause, idet det var vores forventning at Nyborg Kommune ville betale planter ‐
afslået jvf. ovenstående mail.
7. Græsslåning og ukrudtsbrænding.
Mike kontakter Hertz for ny aftale og pris.
8. Økonomi.
Ingen restancer.
Mulighed for PBS eller lignende undersøges af Mike i banken.
9. Eventuelt.
Intet
10. Næste møde.
25. april 2017 kl. 20.00 hos Knud.
For referat: Knud Yde.

4/3‐2017: Referatet er godkendt af mødedeltagere.

