Referat af bestyrelsesmøde.

Dato: 20. september 2021
Sted: Sønderlunden nr. 25
Deltagere:

Flemming Gerson (FG)

Frank Rask-Jendresen (FJ)

Ernst Antonsen (EA)

Frank Andreasen (FA)

Peter Petersen (PP)

DAGSORDEN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Godkendelse af forrige referat.
Status på økonomi.
Siden sidst.
Nye emner.
Indkomne mails.
Eventuelt.
Næste møde.

Ad1. Godkendt uden bemærkninger.
Ad2. Budget er overholdt.
Ad3. Status på området ved Autocentralen: Repræsentanter fra bestyrelsen var fredag d. 10. september til møde
hos kommunen ang. den nye lokalplan for området. Mødet forløb rigtigt godt, med god og uddybende information
for området. Bestyrelsen er godt tilfreds med den løsning som er beskrevet i lokalplanen. Frist for indsigelser er
fredag d. 29. oktober. Bestyrelsen har sendt kommunen en tilkendegivelse om, at hvis ordlyden i lokalplanen bliver
overholdt, har vi ingen indsigelser til lokalplansforslaget.
Bydelspuljen: Vi har modtaget 5000 kr. til forskønnelse af området. Pengene skal bruges til indkøb og beplantning af
nye træer, hvor nogle af de gamle er gået ud.
Vedligeholdelse af græs i området: EA og FJ vil kontakte Gartner om en mere effektiv gødning af plæner i området.
1. Kan der gødes mere inden for budget? 2. Skal der klippes oftere, og kan det gøres inden for budget? 3. Ny pris på
effektiv gødning og ekstra klipning af området.
Området ved søen: EA har haft kontakt til Gartner og han oplyser, at hvis ikke græsset bliver klippet et par gange om
året, vil området være fyldt med tidsler inden for 2 til 3 år.
Søen: FJ kontakter BlueKolding for at undersøge muligheden for at få genetableret vandspejlet i søen.
Forskønnelsesdag: Plan og opgaver for dagen blev gennemgået – vi håber på godt vejr.
Der skal indhentes pris på følgende:
1. Etablering af spejl i svinget på cykelstien ud for nr. 25.
2. Etablering af petanquebane.
3. Hjertestarter med skab.
Til information er der 3 hjertestartere i nærområdet. Der er en ved revisionsfirmaet Deloitte Egtved alle 4, en ved
indgangen til biografen Skovvangen 42, og en ved Bramdrupdam kro Vejlevej 332.
Ad4. Intet.
Ad5. Hans Olesen i nr. 35 har meddelt bestyrelsen, at han gerne vil hjælpe med at vedligeholde vores hjemmeside.
FA kontakter Hans Olesen.
Vi skal have søgt bydelspuljen for 2022 inden foråret.

Ad6. Intet
Ad7. Mandag d. 8. november kl. 19,00 på Sønderlunden 83.
Ref.: FA.

