Referat: Bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Tvebjerg 1/3 2016
Dagsorden: 1) TV-udbyder
2) Nye hundeskilte
3) Ny hjemmeside
4) Ny struktur for udvalg
5) Udvalg for grønne områder
6) Udvalg for legepladsen
1) TV-udbyder
Else F. har undersøgt aftaler vedrørende udbud af TV-kanaler: Alle på Hans
Egedesvej skal tilsluttes kabelTV, men man må selv vælge udbyderen.
2) Nye hundeskilte
Der var ingen nye ideer eller forslag til at løse problemet, men vi forventer, at
folk overholder loven på området, og man er i sin gode ret til at påtale eller
politianmelde de hunde-ejere, der overtræder reglerne!
Problemet har været konstant i længere tid, og vi vil derfor nævne det igen på
næste generalforsamling.
3) Ny hjemmeside
Else F. orienterede. Oprettelsen af den nye hjemmeside har været forsinket
p.gr.a problemer med tilladelse til at beholde det gamle domænenavn, men
siden er nu i luften med ny udbyder og nyt design og med det gamle domæne:
www.tvebjerg.dk.
Else F. sender kode og vejledning til Else T. , så referatet kan komme på
hjemmesiden snarest.
4) Ny struktur for udvalg/arbejdsgrupper
Der er p.t. ikke behov for nogen ny struktur, da der kun har været ganske lidt
aktivitet i udvalgene de sidste par år, men hvis nogen af beboerne har ønske
om at oprette udvalg eller arbejdsgrupper, kan de kontakte bestyrelsen, se
venligst hjemmesiden.
5) Nyt fra udvalg for grønne områder.
Der var intet nyt siden sidst. Men Lars kontakter Steen Thomsen og beder ham
om at planere boldbanen, så den er klar til foråret og sommeren.
6) Nyt fra udvalg for legepladsen
Der var intet nyt siden sidst.

Inger Gemzøe fra nr. 93 har spurgt, om bestyrelsen kan gøre noget ved
problemet ved cement-tunnelen på legepladsen, hvor der mangler en trafiksikker afspærring ud til Hans Egedes Vej. - Foreningen vil gerne dække
udgifterne til en hækplantning eller et hegn, der kan løse problemet.
Næste bestyrelsesmøde afholdes torsdag den 16/6 2016 kl. 16.30 -17.30 hos
Else Friis, nr. 67

