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1. Fremmødte:

Lone Ørnstrup (LØ)
Martin Kjærbo (MK)
Jesper Bladt Andersen (JBA)
Rene Bergerling (RB)
Thorkild Jørgensen (TJ)

2. Dagsorden:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

formand@buskelund.dk
naestformand@buskelund.dk
sekretaer@buskelund.dk
kasserer@buskelund.dk
blaeksprutte@buskelund.dk
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Ingen
4. Henvendelser
Skiltning ved Buskelundhøjen 200-229

LØ/MK

5. Forhold til grundejere/kommune

Tid

Det er den enkelte grundejeres pligt at holde fortovet ud for
sin matrikel på sideveje, jvf. Silkeborg Kommunes regulativ
for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje. Det gælder
både ukrudt samt snerydning. – og det bedes overholdt!
Henvendelse fra grundejer vedr. skiltning ved Buskelundhøjen nr.
200-229. Bestyrelsen har kontaktet kommunen, det videre forløb
fastsætter bestyrelsen og grundejeren imellem.
Defekte legeredskaber er udbedret på de 2 legepladser. Hvis der
observeres defekte legeredskaber, kan Thorkild kontaktes på
blaeksprutte@buskelund.dk. Bestyrelsen undersøger nærmere
omkring tilsyn og godkendelse ved offentligt tilgængelige
legepladser.
Drænproblematik ved fællesareal nær andelsboliger (BH 148154): Der er udført rabat og afdræning med rist. Problemet er dog
ikke helt afhjulpet, yderligere afvanding undersøges.
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Udgåede træer burde være skiftet af Silkeborg kommune -> Der
følges op på om alle de udgåede træer er skiftet.

LØ

Der er observeret gåsebillelarver i området. Flere grundejere har
oplevet, at fugle river græsplæner op for at få fat i larverne.
Larverne kan evt. bekæmpes i aug./sep. med ”nematoder”.
Gåsebillerne sværmer i maj/juni, hvor de kan bekæmpes med
”Trim mod gåsebiller” eller ”Merit Turf”.

6. Arbejdsopgaver

JBA

Tid

Drænbrønde med sandfang tømmes, slamsuger bestilles.

LØ

Der er omdelt flyer til de grundejere hvor vi oplever fejl ved
modtagelse af e-mail fra bestyrelsen. Ligeledes er de husstande
der ikke er tilmeldt e-mail fra bestyrelsen blevet informeret om
muligheden. Vi har i skrivende stund modtaget 18 af ca. 75
uddelte opfordringer. Spørg evt. din nabo om de har husket at
tilmelde sig. Har du ændringer vedr. e-mail, så send en e-mail til
sekretaer@buskelund.dk

7. Økonomi

JBA

Tid

Girokort/PBS er på vej ud, efter ny fuldmagt er indhentet til ny
kasserer.
8. Næste møde
d. 1/11-2011
9. Eventuelt
Der er oplevet gener pga. knallertkørsel med høj fart på
stisystemet i området, hvorfor politiet kontaktes.
Hvis grusstier og chikaner trænger til reparation pga. regnmængder eller lign. er det kommunens ansvar at udbedre dette.
Har du fået nye naboer, opfordres du venligst til at sende
grundejerens navn og andre oplysninger til kassereren René
Kasser@buskelund.dk og sekretæren Jesper på
sekretaer@buskelund.dk – På forhånd tak.
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