GRUNDEJERFORENINGEN ’BUSKELUND’
Bestyrelsesmøde nr. 28, 01-11-2011
__________________________________________________________________________________________________________________

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

Mødt
Mødt
Mødt
Mødt
Afbud

Fremmødte
Dagsorden
Kommentarer til sidste referat
Henvendelser
Forhold til grundejere/kommune
Arbejdsopgaver
Økonomi
Næste møde
Eventuelt

3. Kommentarer til sidste referat

Tid

Efter at Lone Ørnstrup og Thorkild Jørgensen har valgt at forlade
bestyrelsen, er suppleanterne Brian Herping (BHE) og Anna
Bundgaard (AB) til trådt bestyrelsen. (BHE) konstitueres som
næstformand og (AB) som blæksprutte. I den forbindelse er
Martin Kjærbo (MK) blevet formand.

JBA

Tid

4. Henvendelser
Flere grundejere har påpeget, at Silkeborg kommunes renholdelse af ukrudt ved fortovsfliser er mangelfuld.
En grundejer ønsker opsættelse af ”blind vej” skilt ved indkørsel
til stikvejen Buskelundhøjen 101–123, fordi de lastbiler der i
forbindelse med byggeriet ved siden af børnehaven tror at de kan
komme ud til ringvejen og derfor må bakke ind over hjørnet af
grunden. Byggeriet er færdigt, så der afventes med henvendelse
til kommunen indtil evt. nye byggeprojekter igangsættes.
Der har gentagne gange været løsgående hunde i området.
Hundeejere opfordres til at føre hunde i snor, for at undgå gene.
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Tid

5. Forhold til grundejere/kommune
Drænproblematik ved fællesareal nær andelsboliger (BH 148154): Problemet er stadig ikke helt afhjulpet, yderligere afvanding
undersøges og det forsøges at få kommunen til at besigtige
området i kraftigt regnvejr.

MK

MK

Udgåede træer er på nuværende tidspunkt ikke udskiftet og stier
/chikaner er ikke blevet udbedret. Kommunen kontaktes igen..

6. Arbejdsopgaver

Tid

Drænbrønde med sandfang tømmes, slamsuger bestilles til
foråret, da området er for blødt at køre på nuværende tidspunkt.

7. Økonomi

Ansvar
MK

Tid

Girokort/PBS er ikke helt på plads. Kontingenter vil dog blive
opkrævet snarest.
8. Næste møde

Ansvar

Ansvar
RB

Tid

Ansvar

d. 10/01-2012

20.00

RB

9. Eventuelt

Tid

Ansvar

Ændringer og ikke registrerede e-mail modtages stadig, så send
en e-mail til sekretaer@buskelund.dk Af de ca. 85 uddelte
opfordringer er der i skrivende stund kun modtaget ca. 30 nye
tilmeldinger. Spørg din nabo!

JBA

Tidligere udsendte referater kan endvidere ses ved login på
www.buskelund.dk
Fastelavnsfesten for 2012 er søndag d.26 feb. kl. 10.00
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