
Referat af bestyrelsesmøde hos Lene 03/05 2017
     

      Afbud fra Jørgen, Grethe og Kaj

1.Godkendelse af dagsorden: Godkendt

     2. Godkendelse af sidste referat: Godkendt

3. Vinsmagning 2017: 
    Arrangementet vil foregå den16. juni på vendepladsen Ahornvænget 5
    Foreningens telt vil blive rejst og der vil være plads til 48 personer.
    Der vil blive omdelt en tilmeldingsliste til medlemmerne, og det er først til mølle princippet.
    Jørgen Jørgensen Ahornvænget 16 vil stå for selve vinsmagningen. Jørgen har selv haft
    Vinforretning i Nyk F. i mange år.
    Vinene bliver leveret fra Marius Mortensen eftf. hvor Jørgen stadig hjælper til en gang
    imellem, når der er brug for det.     
    Beboerforeningen er ikke så velhavende, så den vil kunne sponsere hele arrangementet, 
    men næsten synes vi selv.
    For vinsmagningen og snacks vil der være en rimelig egenbetaling på 50 kr. pr. næse.

      4.Chikane:
    Beboerforeningen har fået et brev fra et medlem, som har været ude for en form for chikane.
    Det er foregået anonymt og vedkommende vil ikke give sig til kende. 
    Vi kan som forening ikke gøre noget ved sagen, men tager stærk afstand derfra.
    Vi opfordrer til dialog i sådanne sager. 
    Bestyrelsen tager stærkt afstand fra anonyme henvendelser.

  

5. Beplantning langs med cykelsti:
    Beboerforeningen har fået lov til at være medbestemmende i forhold til, hvad der skal 
    plantes efter at Kommunen har fjernet alle de dårlige poppeltræer.

         Bestyrelsen lægger op til, at de husstande som bor ud til stien kan få medindflydelse
    på hvad der plantes
    Herunder en citering af mail fra kommunens koordinator for grønne områder Gitte Krogh:
    ̎Der hvor der i randbeplantningen bliver åbent, vil vi på et tidspunkt efterplante med en lavere
    beplantning, evt. spiræa, syren, eller hvis beboerforeningen har andre ønsker til sorter. 
    Det vil blive plantet i grupper, og ikke som hæk.
    Hvornår det vil blive udført, kan jeg på nuværende tidspunkt ikke oplyse  ̎.

     6. Eventuelt: Intet

     7. Næste møde: Leif ?

PBV: Claus R Jensen


