G/F Rørmose Park

Bestyrelsen

Hvad:

Referat, bestyrelsesmøde i G/F Rørmose Park den 21.2.2019

Tilstede:

Jeanne, AB1; Karl Aage, HF1; Sten, G/F Rørmosen; Lise-Lotte, G/F Rørmosen

Afbud:

Frederik, HF2; Peter, AB2; Dennis, Etape 4

REFERAT
1.

Valg af referent
Lise-Lotte blev valgt.

2.

Nyt fra formanden
- Status på SBF i forhold til OG
Intet nyt at berette.

3.

Nyt fra kassereren
- Opfølgning på kontingentbetaling
AB1 fremsender regning for udlægning af flies på legepladsen. Ellers intet at
bemærke.
- Regnskab 2018
Regnskab 2018 blev underskrevet af AB1 og G/F Rørmosen. De øvrige
foreninger skriver under så hurtigt som muligt.
- Budget 2019 udviser et negativt driftsresultat på 33.000.

4.

Status på udmatrikulering af det tidligere kommunalt ejede legepladsareal mellem
HF2 og Seniorbofællesskabet v/Lise-Lotte
- Næstformanden og formanden har afgivet de nødvendige oplysninger og vi
venter nu kun på, at skødet bliver klar til underskrift.

5.

Reetablering af stelen ved bumpet på Korsbjergvænge samt krav mod
Seniorbofællesskabet v/Lise-Lotte
- Afmærkning skal foretages så hurtigt som muligt.
- Det undersøges, om det er muligt at rejse stelen eller om den er helt
knækket.
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6.

Græsslåning langs de øverste to små træer på skråningen mod HF1 ud for
Korsbjergvænge 11 v/Lise-Lotte
- Arealet vil fremover indgå i pasningen af de grønne områder.

7.

Forbederedelse til OG’s generalforsamling v/Lise-Lotte
- De indkomne forslag om fastsættelse af bidrag og indskud blev gennemgået og
godkendt.

8.

Drøftelse af de forslag, som Parkeringsudvalget tidligere har udsendt v/Lise-Lotte
- Det blev fremført, at opmaling af p-pladser på vejene ikke er en hensigtsmæssig løsning på parkeringsudfordringerne.
- AB1 vil i eget regi arbejde videre med muligheden for at etablere
græsarmerede p-pladser i den ulige række op ad hækken til den enkelte bolig.
Et eventuelt forslag om etablering af sådanne p-pladser skal godkendes af
kommunen.

9.

Drøftelse af, hvilke opgaver, der skal ligge i OG og hvilke opgaver, de enkelte
foreninger selv skal varetage v/Lise-Lotte
- De enkelte foreninger betaler selv alle tiltag, som ikke er omfattet af
Plejeplanen. Legepladserne vedligeholdes af OG.

10.

Evt.
a) Der er med stor sandsynlighed gravet jordvarmeanlæg ned omkring rødderne
på det ene af de to bevaringsværdige træer på Seniorbofællesskabets område.
Kommunen er underrettet om sagen. Besigtigelse af forholdene finder sted i
juni 2019.
b) I forbindelse med byggeriet af Seniorbofællesskabet er der foretaget en
opskæring af asfalten i svinget i den sydlige ende af Korsbjergvænge,
umiddelbart før indgangen til Seniorbofællesskabet.
Kvaliteten af reparationen er stærkt utilfredsstillende. OG forventer, at vejen
overdrages i samme gode stand, som da byggeriet af Seniorbofællesskabet gik i
gang.
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c) Opskæringen som nævnt i pkt. b) fortsætter henover fortovet. Kvaliteten af
reparationen er også her stærkt utilfredsstillende. OG forventer, at fortovet
overdrages i samme gode stand, som da byggeriet af Seniorbofællesskabet gik i
gang.
d) I forbindelse med byggeriet af Seniorbofællesskabet er der foretaget en
opskæring af asfalten på tværs af den nordlige del af Korsbjergvænge, ud mod
Trevangsvej. OG forventer, at fortovet overdrages i samme gode stand, som da
byggeriet af Seniorbofællesskabet gik i gang.

