Referat af bestyrelsesmøde i Grundejer- og beboerforeningen Tvebjerg
Aars d. 24. marts 2015 kl.17.00 – 17.45
Fremmødte: HRM-Helene R. Møller, PH-Peter Handest, HN-Henrik Nykjær og TN-Thomas Nielsen
Fraværende: ET-Else Thirup
Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra ekstra ordinær generalforsamling.
2. "nye" vedtægter underskrives
3. Økonomi
4. Grønne områder, Hvor mange gange skal der slås græs når der ikke må sprøjtes?
5. Legepladsen
6. Forslag til asfaltering af sti over Tvebjerg
7. Sand på legepladsen
8. Dato for næste møde (medio maj)
9. Dato for generalforsamling
10. Eventuelt/info.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Ingen kommentarer
2. Underskrevet (ET mangler- TN får en underskrift).
3. Ingen kommentarer – resultat vil dog være ca.20.000 bedre end det godkendte budget pga. der
ikke blev afholdt gadefest.
4. Det grønne område ned mod åen klippes en gang årligt fremadrettet.
5.
a. Hækkene op mod legepladsen klippes så der kan slås græs.
b. Vire i svævebanen udskiftes i påsken.
c. Hækkene på grønt område op mod/på legepladsen klippes så der kan slås græs.
6. Bestyrelsen kan ikke tage beslutning herom, skal op som et forslag på generalforsamlingen.
7. Der skal nyt faldsand på/i legepladsens sandkasser.
8. Næste møde den 20. august 2015 kl.17.00
9. Generalforsamling den 17. september 2015 kl.19.00 (Jutlander- hvis det kan lade sig gøre)
10.
a. Boligejerne ud mod Tvebjergvej (fra rundkørslen og ned mod Tvebjerg) ønsker at fjerne
læbæltet mellem Tvebjergvej og Hans Egedes Vej. Det er godkendt af kommunen da det er
grundejerne der har vedligeholds pligten, bestyrelsen har ingen indvindinger, så lang tid
grundejerne selv afholder omkostningerne for fjernelse og vedligeholdelse af arealet.
b. HN får lavet et ”generelt” skilt, indkaldelse til generalforsamling den xx-xx-xxxx som kan
genbruges.
c. PH informerede om et firma der tilbyder sprøjtning af terrasser og tage mod alger, PH vil
omdele brochure til alle hustande på eget initiativ.
d. Der laves 3 årig aftale med ”Græshoppen” TN
e. Der undersøges mulighed for ”ny” hjemmeside evt. Aars på nettet eller Friss, Afhænger dog
af den årlige omkostningen og etableringsomkostningerne målet er at få en mere fleksibel
hjemmeside, ”som alle kan bruge”.
f. Håndboldmål på grund nr. 88 flyttes til grønt område mellem Tvebjergvej og Hans Egedes
Vej ud for nr. 271.
g. Bord på grund nr. 88 flyttes ned for enden af fodboldbanen ved lejepladsen.

