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Referat

Dagsorden:
1. Valg af dirigent

Knud Erikstrup valgtes til dirigent

2. Bestyrelsens beretning ved formand Kirsten Michaelsen
(se bilag)I' 
Beretningen gav anledning til en del kommentarer.
Der bør udfærdiges et ordensreglement for det fælles område, som bl.a. bør indeholde

regler for hvordan hækkene ud til fællesarealerne bliver vedligeholdt. Vi har et flot fæl-

lesareal men flere haver holder ikke hækkene ud til det fælles areal.

Alle grundejere opfordredes til at renholde egne arealer for ukrudt, Oåae på fortovet og

i haverne.

I skel hvor der er murværk (Fredensgade/Hollændervej v. skraldeskurene).Hvem har

forpligtigelsen til at vedligeholde det? Er det den enkelte ejer eller Ejerlauget?

Forsalg om at ejerne selv udfører sådanne vedligeholdelsesarbejder for at holde de fæl-

les omkostninger nede.

Komposten. Forslag om at Ejerlauget skal sælge affaldsstativer til køkkener med plads

til to poser, for at opfordre til at flere sorterer affaldet. Det sparer os for mange penge

hvis der sorteres grøntaffald fra restaffaldet.

Betaler vi dobbelt for tømning af affaldet? Alle ejere betaler for affald sammen med

ejendomsskat og der betales også via Ejerlauget til renovation.

Svar: nej vi betaler ikke dobbelt. Alle ejere i Kolding betaler et fast beløb til kommunen

til renovation, genbrugspladsen og for at tømme contalnerne.

3. Aflæggelse af regnskab

Regnskabet godkendt

4. Fremlæggelse af budget for næste regnskabsår (2009) og fastlæggelse af kontingent.

Vedtaget



Kommentarer:
Det blev foreslået at vi indbetaler til vedligehold løbende således at udgiften ikke svin-
ger så meget alt efter hvor mange reparationer der har været.
Spørgsmål: må vi spare op på Grundfonden?
Hjemmesiden er for besværlig at bruge og for dyr i drift

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
Else Iversen og Dorde Thidemann blev valgt og Kirsten Michaelsen blev valgt til for-
mand.

6. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
Iben Søgaard

7. Valg af revisor. Revisionsfirmaet Henrik Larsen blev genvalgt.

8. Reguleringer af satser mv. iht. dagsordenen blev godkendt.

9. Rettidigt indkomne forslag. Ingen forslag

10. Eventuelt
Vi bør selv som ejere udføre flere enegangs opgaver selv, f.eks. som at hjælpe med at
oprense søen.

Det kræver at der er adgang til en liste over ejerne med deres mailadresser og tlf.
Numre. Bestyrelsen kontakterne ejerne og spørger om lov til at lave en liste til brug for
kontakt ejerne imellem.

Jannie Staal undersøger prisen på affaldsstativerne som kan fås hos Vejle Kommune.

Bestyrelsen 2009-2010
Formand: Kirsten Michaelsen, Kongebrogade 36, 1

Else Iversen, Søvej 55, Dons, 6051 Almind
Michael Dalager, Hansen, Vibevej 7, 6000 Kolding

Majbritt Mikkelsen, Fredensgade 20, st. 6000 Kolding

Dorde Thiedemann, Ørbyhage 42 6tOO Haderslev

Suppleanter:
Kate Bondesen, Fredensgade 20, 7.,6000 Kolding

Iben Søqa 38,st, 6000 Kold

6000 Kolding tlf. 28 BG 77 04
tlf. 75 55 40 70

tlf .75 52 36 63

tlf . 29 85 03 19

ilf. 75 56 13 31

tlf. 61 69 57 L2

ilf .22 66 18 16

2


