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1. Fremmødte:

Knud Gyldenløv (KG)
Jesper Bladt Andersen (JBA)
Rene Bergerling (RB)
Peder Daniel Kristensen (PDK)

2.

Dagsorden:

1.
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5.
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8.
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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

Referat er godkendt
4.

Tid

Ansvar
PDK

Økonomi

Der er 2 manglende kontingent betalinger. Der pålægges 100 kr. i
rykker gebyr.

RB

Der er en kontantbeholdning på 84.000 kr. og ingen udestående
betalinger.
5.

Henvendelser til bestyrelsen

Der har været henvendelse vedr. perioden kontingentet til
grundejerforeningen dækker over, dette til brug for refusionsopgørelse.
Kontingentet dækker kalenderåret.
6.

PDK

Kontakten til kommunen

Kommunen har igen været herude for udbedre grusstierne. Grusstierne
er nu i OK stand.

JBA

Der er ansøgt om vejbelysning langs Vestrehøjmarksvej imellem højen
og vænget.
7.

Grønne arealer

Husk at få fjernet det visne ukrudt ved vejøerne. Efter at det blev
sprøjtet i sommers er det visnet og skal nu fjernes.
Fælles arealerne ved Buskelundvænget bør tilgodeses. De seneste
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investeringer har alle tilgodeset områderne ved Buskelundhøjen, og vi
skal huske at Buskelundvænget også hører grundejerforeningen.
Fælles arealerne kunne evt. suppleres med gynger, fodboldmål eller
lignende.

RB

Der er plantet nye træer og buske ved vejøerne, hvor de gamle var
gået ud. Gartneren har gjort os opmærksom på, at træerne skal vandes
ved tørre perioder henover forår/sommeren, ellers er der stor risiko for
at flere træer vil gå ud. Jorden de er plantet i kan simpelthen ikke holde
på vandet. Hvorvidt vi skal købe os til vanding eller ej kan diskuteres på
generalforsamlingen.
8.

Andre opgaver

Fastelavn d. 15/2. Afholdes som det plejer i Skaterhallen
PDK
Generalforsamling. Erhverv Silkeborg og Hvinningdal Lokalråd
kontaktes for evt. oplæg.
9.

Næste møde i bestyrelsen

Februar… kl. 20. hos Jesper

10. Eventuelt
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