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1. Fremmødte:

Knud Gyldenløv (KG)
Jesper Bladt Andersen (JBA)
Rene Bergerling (RB)
Peder Daniel Kristensen (PDK)
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Dagsorden:
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4.
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10.

Fremmødte
Dagsorden
Godkendelse af referat fra sidste møde
Økonomi
Henvendelser til bestyrelsen
Kontakten til Silkeborg kommune
Grønne arealer
Andre opgaver
Næste møde i bestyrelsen
Eventuelt

3.

Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Tid

Ansvar
PDK

Referat er godkendt

4. Økonomi
Betalingsfrist for kontingent 15/9, der er fortsat enkelte der ikke har
betalt. Der opfordres til at man tilmelder sig betalingsservice. Det er
nemmere og billigere for grundejerforeningen, vi slipper for ekstra gebyr
for udsendelse af girokort og som medlem slipper man for at holde styr
på betalingsfrister.

5. Henvendelser til bestyrelsen
Der har været henvendelse om genbrug af shelters fra hundeskoven.
Bestyrelsen har undersøgt sagen, det var desværre ikke muligt at få
flyttet shelters til vores område.

6. Kontakten til kommunen
Kommunen har udbedret stierne mellem BV5/7 samt mellem BH7/9,
BH 23/25. Ligeledes er stien ved BH193/195 blevet gjort mindre stejl.

7. Grønne arealer
De rustne dele på fodboldmålene er endnu ikke blevet udskiftet.
Nettene er udskiftet, og målene bliver udskiftet.
Der er indhentet priser på etablering af volley mål. Det koster 14000 kr.
at få etableret bane, ideen præsenteres på generalforsamlingen.
Der er indhentet priser på udskiftning af døde træer og buske. Prisen er
2311 kr. pr. træ og 95 kr. pr busk. Priser er inkl. moms og plantning.
Udskiftningen af træerne sker i henhold til budgettet. Der er 5 træer
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som enten er døde eller væltet i stormen sidste år samt 21 buske ved
vejøerne som er døde. En stor del af de døde buske findes desværre
ved samme vejø (BH 167-185) og er tilsyneladende blevet trådt ned
under børns leg. Det er ærgerligt at bruge penge på retablering af
sådanne skader og bestyrelsen har diskuteret hvorvidt regningen for
denne del skulle stiles til beboerne på denne vejø. Beslutningen blev
for nuværende situation at grundejerforeningen afholder udgiften.
Fremtidig praksis ved sådanne hændelser kunne tages op på
generalforsamlingen.
Der er blevet sprøjtet mod ukrudt ved vejøerne og legeplads. Dette
ligeledes i henhold til budgettet.

8.

Andre opgaver

9.

Næste møde i bestyrelsen

21/11 kl 20. hos Evalds

10. Eventuelt
Der blev afholdt bagagerumsmarked lørdag d. 23. august. Det var et
godt arrangement som vil blive gentaget næste år. Vi påtænker dog at
afholde det en søndag i stedet, flere har kommenteret at det vil passe
bedre.
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