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På linjen var Lars, Karin, Ulla og Jytte 

 

Hjemmeside  
Karin har opdateret oplysningerne om formand, bestyrelse og kontaktoplysninger på siden. 
Hun skriver ”Under ombygning” på den, indtil hun har mere styr på programmet. 
 

Kloakering  
Vi skal, om muligt hurtigt finde ud af, om vandrør ligger midt i, eller ude i siden af stien. 
Ulla taler med Karin Pedersen, og Jytte roder i sine gemmer, for om muligt at finde kort 
over placeringen 
 

Regnskab 
Ulla holder et lille møde med Lars, for at han kan underskrive årets bilag. Hun laver et 
driftsregnskab som vi kan forholde os til ved et senere møde, hvor vi også kan lægge 
budget 
 

Snerydning 
Vi synes 15.000 kr til en ny saltspreder er liiiige i overkanten for de få meter fortov der skal 
saltes. Vi respekterer fuldt ud Pladsmandens fysiske problemer, og arbejder med at løse 
sagen som en hastesag. Lars taler med Keld, for at få oplysninger om saltspreder 
problemerne. Måske en anden saltblanding? 
 

Parkeringspladser.  
Jytte laver et kort over de parkerings pladser der var planlagt, og dem vi hellere vil have. 
Der skal også tales om reetablering af græsplænerne. De har fået traktose af al den tunge 
trafik fra byggeriet, så det øverste jordlag skal fjernes og erstattes med et nyt, før der sås 
nyt græs 
 

Generalforsamling 
Vi melder ud, at vi håber at kunne afholde generalforsamling midt i maj, om Coronaen vil. 
Dette medtages i et forårsbrev, som Ulla og Lars udarbejder, der skal være lidt 
opdateringer, lidt historik om 2020, havesalg osv, og Coronaoplysninger 
 

Arkiv i Dropbox 
Lars opretter en Dropbox, som vi bruger til arkivet 
 
Jytte bad om læseadgang Kirkevangens mailbox, vil gerne samle oplysninger om 
kloakering og byggeri 
 
Lars undersøger hvordan han skal opdatere vores medlemsliste til kredsen, så alle kan få 

Havebladet 

Referent: Jytte Thomsen 


