
Bestyrelsesmøde	d.	5.	april	2022	kl.	19.15	hos	Bente	
	
Dagsorden	

Godkendelse	af	referat	fra	sidst	
Godkendt 

Siden	sidst	 	

Beboervandring	d.	24.	marts	og	belysningsforslag	
Opsamling. Det var et positivt møde, og de fremmødte kunne godt lide den nye lampe, Cirrus. Der 
kom spørgsmål om elprisen og om, vi kunne skifte leverandør. Andel Lumen låser prisen fast hvert år. I 
år er den 2,42 kr./kWh hvilket bestemt er konkurrencedygtigt. Der kom også en kommentar om, at 
lamperne bør være ens, efterfulgt at forslag om, at der sættes seks ekstra Cirrus-lamper op ved de 
store parkeringspladser. Opdatering: dette er drøftet med Andel Lumen, som fraråder det, fordi der er 
brug for lys på midten af de store p-pladser. Der er derfor brug for lygtepælene der. 

Bestyrelsen mener, vi skal tage hver anden bøjlestander på landingsbanen op, og så planter vi roser 
eller lavendler eller andre lavtvoksende planter på den grønne stribe i midten. 

Vi kan som redaktører af indlæg slå kommentarer af forslag til. Det kan være et alternativ til Facebook-
debat  

Gartner	
Prøvefelter og græsslåning. Aftaler om beskæring. Vi ønsker, at gartneren starter senere end kl. 6:30, 
hvor vi nogle gange oplever, at de starter. Kl. 7:00 er stadig tidligt, men måske det, vi kan opnå. 

Øvrige	
Formanden har kontaktet TDC omkring fliser ved Pilehøj, der har forskubbet sig. De ville gerne mødes 
med os, men vi har skrevet tilbage, at vi foretrækker - på grund af tidspres - at sende dem nogle 
billeder. Opdatering: Den grave-entreprenør, der blev kontaktet af TDC Net og skrev tilbage til os, har 
med fiberen at gøre. Der, hvor fliserne har forskubbet sig, er det en anden entreprenør, som har gravet 
i forbindelse med skade på coaxial-kabler, der udgør internet via kobber i området. Det firma kender vi 
ikke, og så gav vi op! Vi lægger reparation af fliser ind i det normale vedligehold. 

Forberedelse	til	generalforsamling	d.	31.	maj.	
E-boks	

Møde med DEAS afholdes online med formand og næstformand d. 21. april. Samme aften afholdes 
”maj” måneds bestyrelsesmøde.  

Bestyrelsen ønsker at få en referent ud sammen med dirigenten fra DEAS. Vi kunne også godt tænke 
os, at vores kære ejere vil rejse sig op og sige deres navn og hvilken høj, de bor på, når de tager ordet 
til generalforsamlingen. 

Vi har modtaget et forslag om ladestandere, som vi har kommenteret på. Kasserer kontakter dem 
omkring at få gjort forslaget færdigt inden d. 20. april. 

Tovholdere til emner, vi skal have op til afstemning angivet i ().  



• Affaldssortering. Udkast skal skrives færdig, men først skal kommunen svare på mail af 31. 
marts om planer og placeringer, og vi skal have en dialog med dem (Theo). 

• Belysningsforslag. Afventer tilbud med besparelsespotentiale osv. beskrevet fra Andel Lumen. 
(Theo)  

• Vedligeholdelsesplan (John). Opdatering: John er udtrådt af bestyrelsen af personlige årsager. 
Theo tager vedligeholdelsesplanen videre. 

• Bestyrelsens beretning. Theo har lavet et udkast, som et par har kommenteret på. Dette 
skrives rent. 

Henvendelser	til	behandling	
Forslag om honorar til bestyrelsen. Venligt svar om, at forslaget er indgivet for sent, er afsendt.  

Evt.		
 

Næste	møde	
D. 21. april kl 19 hos Bente 

 

  

 


