
Referat fra bestyrelsesmøde den 14.06.2017 

 

Alle bestyrelsesmedlemmer var tilstede. 

1. Vådområde ved broen/stamvejen. 

Der henvises til referat fra 15.03.2017 / notat 1.c 

Helene følger op i august overfor Martin Hostrup, Vesthimmerlands Kommune  

2. Henvendelse fra Andelsboligforeningen Tvebjerghaven vedr. etablering af sti.  

Da der er tale om et græsareal og ikke en egentlig sti, kan grundejerforeningen ikke 
imødekomme forespørgslen om at etablere en rigtig sti med grusbelægning. 

3. Gadebelysning v/Helene.  

Vesthimmerlands Kommune har været i gang med forsøgspærer i noget af 
gadebelysningen, idet vi fremadrettet skal have LED-lys, og grundejerforeningen er 
i den forbindelse blevet bedt om en udtalelse. 

I bestyrelsen vil vi allerhelst kunne beholde vores lamper med det gule natriumlys, 
men vi har fuld forståelse for, at lyskilderne skal ændres til LED-lys af økonomiske 
og energimæssige hensyn. 
 
Vi ville gerne have haft mulighed for at udskyde beslutningen om pærevalg til ultimo 
september, hvor vi bedre kan vurdere, om de ikke blændende pærer (som lige nu 
forsøgsvist er opsat på stikvejen med lige husnumre) giver lys nok til, at vi kan 
opretholde trygheden på vores vej.  

  
Når vi er nødt til at vælge nu, ønsker vi, at kommunen sikrer: 
1.     Alle lamper på stamvejen skal være ens – og have samme lyskilde, ligesom 
alle lamper på den enkelte stikvej skal være ens – og have samme lyskilde. 
Kommunen oplyser, at alle lamper/lyskilder er udskiftet inden udgangen af 2017 og 
således lever op til dette. 
2.     Lysmængden skal leve op til gældende krav på stamvejen, på cykelstierne og 
på stikvejene. 
3.     Når vi skal vælge mellem de to foreslåede lyskilder nu i juni, vil vi på stikvejene 
og på cykelstierne foretrække den pære, som vi har set på stikvejen over mod de 
ulige numre – altså den, der giver mest lys. 

  
Vi kan bedre lide at se på den svage lampe, som ikke blænder. Derfor ville vi på 
stikvejene gerne have valgt denne; men kun under den forudsætning, at ALLE 
lamper er tændt – også i nattetimerne. 
Kommunen har oplyst, at det ikke vil være en mulighed at have alle lamper tændt i 
nattetimerne. 

  
På stamvejen er vi enige i, at den meget kraftige lyskilde i de større lampehoveder 
anvendes af hensyn til sikkerhed mv. 



Helene foranlediger svar til Kommunen. 

4. Grønne områder. 

En beboer har henvendt sig angående manglende græsslåning på arealet ved stien 
over mod Circle K - Lars tager sig af dette. 

Græsarealet mod Tvebjerg er nu slået. Det tilbageværende, hvor slåmaskinen ikke 
kunne komme til, tages med en buskrydder - Lars tager sig af dette. 

5. Legepladsen. 

Kabel ved svævebanen itu – Kjetil tager sig af dette. 

6. Økonomi. 

Intet. 

7. Evt. 

Næste bestyrelsesmøde 23.08.2017, kl. 16.30 hos Else. 


