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BESTYRELSEN

Referat fra OG's bestyrelsesmøde
Liss, Rørmosevej 22
6. december 2011 kl. 19.00 – 21.30

Referat
1) Valg af referent.
Gry Janniche, AB2, blev valgt.
2) Nyt fra formanden
-

Aktuel status vedr oprensning af søen overfor Rørmosegård
Arbejdet er færdiggjort og vi venter nu kun på den kommunale refusion..

-

Aktuel status vedr vejbumpet i HF2
Kommunen vil etablere permenent bump, så snart vejret tillader dette. I mellemtiden vil der blive lagt et
midlertidigt bump.

-

Aktuel status vedr forlængelse af støjvolden på matr. 33 (foran Etape 2)
Kommunen har igangsat forlængelsen, men mangler yderligere jord. Det forventes, at støjvolden vil være
færdig senest 1. kvartal 2012. Beplantning vil ske så hurtigt herefter, som det vejrmæssigt kan lade sig
gøre.

3) Nyt fra kassereren
-

Gennemgang af eventuelle restancer
Der er ingen restancer.

-

Aktuel budgetstatus
Driftsresultatet for 2011 forventes at blive 120.000 kr. Foreløbigt budget-resultat for 2012 forventes at
blive nul, og at kontingentet ikke skal forhøjes.
Vejfondens midler bindes på 6 mdr. Aftaleindskud i Nykredit Bank.
Snerydningskontrakten rundsendes til alle, og vil blive gjort tilgængelig via hjemmesiden. Klager over
snerydning gives til de respektive formænd, som videregiver det relevante til Lise-Lotte.

4) Pasning af de grønne områder, sommeren 2012 v/Lise-Lotte
-

Tilbud fra hhv. HD og Den Unge Gartner (DUG) er vedlagt.
HD har sat prisen for pasning af de grønne områder op med ca. 35.000 i forhold til det, vi betaler i dag.
Der er derfor indhentet tilbud på pasning af de grønne områder fra DUG, som skal have det samme for
opgaven, som vi betaler i dag. Bestyrelsen mener, tilbuddet fra DUG ser fornuftigt ud, og har accepteret,
at vi får ny gartner for sommeren 2012, og med betaling i rater.
Annet nævnte, at der der snart er behov for beskæring af træet på nordsiden af Korsbjerghave 52 (ved
siden af grusgraven i HF1).
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5) Eventuel yderligere orientering om oprensning af søen ved HF1 v/Annet
Kommunens biolog har været ude og besigtige vandhullet og konstateret, at det har det rigtig godt.
6) Forslag om dræning af legepladsen samt udlægning af flis ved AB1 v/Ole (indstilling fra AB1 vedlagt)
Der bevilliges 37.000 kr. incl. moms til dræning og køb af barkflis. Barkflis må da udlægges af
interessenterne.
7) Fælles forårsarrangement v/Ole
Ole orienterede om sin idé. Hver enkelt forening drøfter, hvorvidt der er opbakning hertil, og om foreningen
kan stille med en repræsentant. Ole sender sin skrivelse ud pr. mail.
8) Orientering om vejudvalgets foreløbige drøftelser v/Lise-Lotte
Udvalget præsenterede de foreløbige drøftelser, og vil sigte på at fremsende et udkast inden næste møde.
9) Præsentation af skabelon til fremsættelse af forslag til behandling på OG’s gen.forsamling 2012 v/Lise-Lotte
Skabelonen er godkendt.
10) Eventuelle forslag til OG’s generalforsamling
Der var ingen forslag pt.
11) Bordet rundt
Annet og Gry vil sørge for, at trampestien i fredsskoven ved AB2 markeres.
Øjvind fortalte, at i HF2 har flere huse tabt tagsten ved gavlene i forbindelse med sidst storm. L&R har
udbedret taget. Blæseren i flere gasfyr larmer, og er blevet udskiftet i henhold til 5-års garantien. Øjvind
sender information rundt til foreningerne.
Liss og Jens har tænkt at sponsorer en hjertestarter, der vil være tilgængelig for alle. OG takker for tilbuddet.

