
    Bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Kløverbladet 30/8 2022

 Til stede  : Renee     , Bo, Søren og Tina

Afbud  : Klaus

1 Dagsorden:

• Vejudvalg (2)

•   Status på delebil (3)

•   Status på TDC (4)

•     Status på træer i vejhellerne (5)

• Økonomi (6)

•  Handicapparkering (7)

• R  ottehul (8)

• . Vedr e . vt n  arkotikasalg   i parken (9)

•  Parkdag (10)

2             Vejudvalgsmødet sker senere på efteråret, hvor vejudvalget, rådgiver og bestyrelsen sætter sig
    . sammen og ser på mulighederne           Rådgivere er vendt tilbage med oplæg, som drøftes på dette

.      .møde Bestyrelsen orienterer, når der er nyt

3   Der er  ikke   kommet indvendelser      fra DADES mod at oprette delebilsparker  ingsplads, derfor 
 indleder bestyrel   sen nu        .det næste skridt på vejen mod en sådan

4               Der er ikke kommet tilbagemelding fra TDC på redegørelsen af skader i forbindelse med
  .              nedgravning af fiberkabler Bo tager fat i TDC igen og samtidig tager vi fat i Grundejerforenings

         .sammenslutning for at se hvad vores rettigheder og muligheder er

5           Rene tager fat i entreprenør for at grave træer ned      i de vejheller, hvor der mangler

6           Indbetalingskort til vejbidrag og medlemskab kom ud i juni og K  laus    følger op på  restanter,  nu hvor 
   betalingsfristen nu er udløbet

7              Kommunen har informeret bestyrelsen om, at der vil etableres en handicapplads (betales og
         .    installeres af kommunen) på den ulige vejside mod Carl Jacobsensvej Bestyrelsen har ingen

. indvendinger

8 D      er er opdaget rottehul i      et ødelagt vej stykke i  vejkassen  på Kløverbladsgade  ,  Klaus  kontakter
entreprenør  .for løsning

9 D         . er har været en diskussion på Facebook omkring evt n   arkotikasalg i  vores .   park Der er også 
   spottet sko over el-         .    ledning, som kan betyde at der handles med narkotika Bestyrelsen holder øje

      og har indberettet til ”giv et praj”

10      Der er parkdag søndag den 25. september    – kom glad,     så den kan blive vinterfin


