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Referat af fæilesmøde søndag den 29juni 2Ol4 i Råcihuset hos
Grundejerforeningen Katdred af 7967

Tii

stede var Grundejerforeningerae Graniy
1967 agPlantagen-

- Birkeiy - Ingershøj -

Kaicired af

Dagsorden
l.Vang af ordsfyrer
sam formand for den forening der afholder mødet er peter Jørgensen,
Flantagen automatisk val.qi

Z.Y*lgaf referent
Lofie Jørgensen var ligeiedes auiomatisk valgt
3. Orien{ering fra sidste fæIlesm*de
Referatet blev forelaet- Da der ikke var komrnentarer blev det godkendt,
4. Vejlauget {reparation af Tørvemoseve3
Peter Jørgensen Plaatagea er blevet kontakret af er grundejer på baggrund af
no-ele huller påTørve*osevej. Peter Jørgeasen tager sig af deue og sender
regniagen, der vil blive fordelt efter fordeiingsnøglen. ved samme lejlighed
diskuterede vi, hvad maa h-rnae gøre for" at gården på Tørvemosevej også
kunne l'ære med til at betale for reperatioaer af Tørvemoseve.] §ården er
ikke med i grundejerforeeinge*) &rrrrangler eil *y parrsfordlirg nr. 588.
Den sidst opdaterede paasfordeling er afleveret tii gru*dejerforeningen
Birkely.
vi diskuterede atter de enkelte foreningers hjemmesider, alle r,.ar enige om,
at det var en gcd ting , hvis alle foreningerae havde en hjemmeside. Det ville give en nemmere og hurtigere formidling foreningerne imeliem.
Allan N, Grundejerforeningen af 1967 vil undersøge om hjemmesider
genereit,
5" Flaske-og aviscontainere

Æle var enige oryl at der stadiE var nogle der ikke respekterede regierne
omkring brug af cootainerng der henstilles stadiE affald omkring containerce Ved opstlling af nye containere, er det grundejerforeningerne,
der skal sørge for rengøring ornkring disse containere_

6" Ge*brægsstaioae*

Der var intet under dette punkt. Der var dog stor ros fra samlige fcr- eninger-

7. $'tryvcpladsera
ayt. Åagåeade Jet- og Dro*efly tager det op åæste gaag

8. S§deb*nen
Der skydes kun om lørdageq tages op hvis det bliver for meget.

9. Graveområdet i Kaldrtd

Udvalget er nedlagt. Der var ikke meg* at gøre. }er sr r*.gier for hvolaår
der måarbejdes og graves. Der er etableriagarbejdø er i ga:rg ag det vil
med tidea blive et smukt og a:tralåivt or*råde. §er var eaigled oIL at
tastbilerae kør*r fcr siærkt. Farraardea kor*akta karnmsnen crn
problemetÅabefaler, at rnån går i:rd på hje*raesiden, def er et spæ*de*de projett.

å$, Generalfor::samliager {i*dkaHelse *g refera$
Vi havde en aåa1e oai, at sende iadkaidelsq referat og regaskab til de a*dre
foreninger ffir ogefter hver generalforauli:rg- Nr: skal de kan sendes

bestyrelsesliste.

11. Landliggerudvalget'
Første møde de*ZZ.*zi
Der blev klaget cver gererelt for laage sagsid+r *a kommunen'
Det s ikke ualsri*detigt med en sagsid på 1 til ? årDer arbejdes på ea sy plå13 f*r tøm*iag af dagrenovafion flere gange i
scaraterperiodea.

Kcsmiraen må ikk+ fllshugge dtere, då dd vil tage a:bejde fra aadre
§er er stadigt qaag i opydciegen e*s secrælr i decemberDer var en di&rsfua oæ bøje æ€r i ef§råd€t.Å§gå§ade tvangslåning
tagers sagen ap i landliggerudvalget.
1?..xulemødet allstdes dex 29.ssye{*ber 2814 se*tse{t i Eskebjery
for:samlingshus. {Plantagea står far arrergeæe*tcå}
13. Even§relt

Sornnrerr*sd€t betales af den der afhslder mødet. Suternedet berales e*er
partsfordelirrgen.

Lo*e Jørgensen
referest

