Bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Tvebjerg 16/6 2016
Til stede: Alle bestyrelsesmedlemmer
1) Grønne områder
Vi har kontrakt med servicefirmaet ”Græshoppen” om vedligeholdelse af grønne områder og
legeplads.

a) Planering af boldbane
Arbejdet er endnu ikke udført p.gr. a. tekniske vanskeligheder. Tilbuddet fra
Græshoppen koster 12.000 kr. Lars indhenter alternativt tilbud.
Vi planlægger, at arbejdet udføres i september, så boldbanen er klar til næste
forår. Tovholder: Lars.
b) Reetablering af stien op til Tvebjerg ved hus nr. 88
Lars informerer Græshoppen om, hvor stien skal anlægges, så den kommer
til at ligge samme sted som før, så stien fortsætter direkte i forlængelse af fortovet
oppe fra nr. 86 og op mod Tvebjerg.
c) Sprøjtning:
Vi vil undlade sprøjtning i de områder, hvor der slås græs en gang om
ugen og kun sprøjte i det område, hvor græsset kun slåes én gang årligt samt evt.
under beplantning ved legeplads.
Lars informerer Græshoppen om, hvor der skal sprøjtes - og meddeler bestyrelsen
navnet på sprøjtemidlet.
d) Dræning:

Vi har modtaget en henvendelse fra Andelsboligforeningen Tvebjerghaven, Hans
Egedes Vej 127-141, der ønsker dræning af det grønne område syd for bebyggelsen.
Man klager over, at man ikke kan gå tørskoet på stien over til nr. 237/39.
Vi har været ude at se på stien over det grønne område, også efter regnvejr, men vi
mener ikke problemet er så stort, at det er nødvendigt at bruge flere hundredetusinde
kroner på at dræne området. Vi vil gerne passe godt på foreningens formue, da vi kan
forudse, at der muligvis senere kan komme store udgiftskrav fra kommunen til
snerydning, asfaltering m.m.
Else T. (sekretær) sender skriftligt svar til Andelsboligforeningens formand, Sv. Å.
Christensen.
e) Selvsåede træer:

Det er vigtigt, at vi forhindrer selvsåede træer i at vokse steder, hvor de ikke skal
vokse. Træerne er i år fjernet i tide.

2) Legepladsen
a) Affald
Kjetil kontakter Græshoppen for at få den gamle skraldespand fjernet.
Kjetil sætter en bedre skraldespand op.
Lars laver aftale med Græshoppen om at tømme skraldespanden hver uge – dette er i
forvejen en del af kontrakten med Græshoppen.
Kjetil sørger for oprydning af cementaffald på asfalt banen og bortskaffelse af løs
wire fra tovbanen.
b) Nyt gyngestativ
Vi har købt nyt gyngestativ til legepladsen. Det bliver sat op i uge 28.
c) Beplantning
Beplantningen omkring legepladsen trænger til bedre vedligeholdelse!
Det gælder
både beskæring af hegn og buske samt renholdelse og fjernelse af ukrudt og affald i
hegn og hække. Lars kontakter Græshoppen, da det er en del af kontrakten.
Der er plantet nye buske ved legetunnelen ud mod Hans Egedes Vej for at lukke af
for trafikken, men de er gået ud igen og skal erstattes af nye planter.
Lars aftaler arbejdet med Græshoppen.
c) Eventuelt
Vi har fået henvendelse fra en beboer, der gerne vil have forbedret boldbanen
med nye basketballkurve, nye net i håndboldmålene mv. Kjetil sørger for anskaffelse
og opsætning snarest.
Desuden vedtog vi at undersøge pris på en ny bandeafgrænsning omkring asfaltbanen. Tovholder: Kjetil.
3) Bestyrelsesansvars-forsikring
På baggrund af en sag fra en anden grundejerforening i byen diskuterede vi behovet
for en bestyrelses-ansvarsforsikring, men blev dog enige om, at vi ikke ville tegne en
sådan forsikring, som er meget dyr.
Else F. ( kasserer) anbefalede, at vi tegnede en it-ansvarsforsikring, og det blev
vedtaget. Else F. sørger for dette.
Vi har i forvejen en ansvarsforsikring i foreningen.
Else F. fremlagde forslag til budget for næste år. Forslaget blev godkendt.

4) Hjemmesiden, virker den?
Et par medlemmer har haft svært ved at finde den nye hjemmeside, fordi man bliver
henvist til den gamle side først, når man søger på Google. Den nye og gamle side har
nemlig samme adresse, men nu er den gamle side slettet, så man kun kan henvises til
den nye side. Adressen på hjemmesiden er www.tvebjerg.dk.
Men bort set fra det, er vi i bestyrelsen meget glade for vores nye hjemmeside.
5) Næste generalforsamling
Generalforsamlingen blev fastsat til den 28/9 kl. 17:00 i Jutlander Bank.
Den annonceres i Aars Avis den 7/9. Tovholder: Else Friis.
Lars sørger for, at der bliver sat skilt op den 7/9 ved stamvejen.
Næste bestyrelsesmøde den 7/9 kl. 16:30 hos Helene Reffstrup Møller, nr. 82.

Referat: Else Thirup 22/6 16

