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1.
Fremmødte:

2.

Dagsorden:

Jacob Svendsen (JS)
Jesper Bladt Andersen (JBA)
Rene Bergerling (RB)
Peder Daniel Kristensen (PDK)
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3.

Godkendelse af referat fra sidste
bestyrelsesmøde/generalforsamling
Referatet fra møde 34 blev godkendt uden bemærkninger.
4. Økonomi
RB gennemgik foreningens økonomi. Der er ingen udestående.
Kontingent opkræves i september.

Tid

Ansvar

RB

5. Henvendelser til grundejere
Der har i perioden ikke været henvendelser fra beboerne.
6. Kontakten til kommunen
Der har ikke været kontakt til kommunen siden sidste bestyrelsesmøde.
Silkeborg forsyning har været kontaktet for at få afklaring på, om
grundejerforeningen har sandfangs brønde som vi var pligtige til at
tømme. Det mente de ikke at vi har.
7.

JS

Grønne arealer

Der er lagt flis ud ved legepladserne samt ved buske og træer på
vejøerne.
Græsslåningen af fælles områderne har henover sommeren været
godkendt.
Træflisen alene har svært ved at holde ukrudtet tilbage, det undersøges
derfor hvilke tiltag der kan gøres for at sikre at fællesarealerne forbliver
pæne. Vores gartner kontaktes for pris/forslag til hvad der kan gøres.

RB

Der opfordres til at vi alle hjælper til med at holde vejøerne pæne.
Fortovet langs Børnehaven Buskelundhøjen samt Skaterhallen er
præget af meget ukrudt. Kommunen kontaktes for at få dem til at ordne
det.
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8. Andre opgaver
Bestyrelsen tager den 18. august på tur rundt i området for at besigtige
tingenes tilstand.
9.

Næste møde i bestyrelsen

Den 16. november på Restaurant Zorba.
10. Eventuelt
Det var glædeligt, at der var så stor opbakning til Sankt Hans
arrangementet.
Ved udendørs arrangementer skal man være opmærksom på støjen
kan være til stor gene for naboerne. Der henstilles derfor til at musik
mm. dæmpes efter midnat.
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