Referat fra bestyrelsesmøde 11/5 2021.
Tilstede: Bo, Alice, Betina, Claus og Tove
Afbud: Umar
Dagsorden:
- belysning
- Hyldager bakker
- Parkering Toften
- Ny a aldsordning
- Igangværende sager
- Generalforsamling 2021
Belysning.
Opmærkning og opgravning til nye lysmaster sker i ugerne 21/22. Hele arbejdet forventes færdigt
september 2021. Albertslund kommune sender brev ud til alle grundejere i løbet af uge 19.her kan
den enkelte læse om projektet. Grundejerforeningen sender brev ud nu for at oplyse om
procedure.
Hyldager Bakker.
Der er intet nyt om arbejdet her. Efter sommeren henvender grundejerforeningen sig til kommunen
for at høre om der sker noget som vi skal involveres i.
Parkering ved Toften.
Vi har fået brev fra Toftens varmemester, som skriver at han er utilfreds med at beboere i Gl.
Vridsløse parkerer på Toftens parkeringsplads, da den kun er til Toftens beboere. Bestyrelsen
kender ikke problematikken, og vi svarer ham at det ikke er en problematik vi er bekendt med og
at vi desuden altid henviser beboere og gæster til parkering ved Hyldagergrunden.
Claus skriver til ham.
Vi opfordrer desuden til at vi selv og vores gæster ikke benytter Toftens parkering.
A aldsordning 2022.
Den nye a aldsordning træder i kraft 1/1 2022. Til næste bestyrelsesmøde har alle
bestyrelsesmedlemmer læst Albertslund Kommunes skriv om den nye ordning. På mødet tager vi
stilling til sagen.
Igangværende sager.
Nyt fra landsbyvandringen:
- der mangler stadig at blive etableret en snydebrønd på hjørnet ved Sprøjtehusstræde/
Toftestræde.
- På museumsgrunden har Albertslund kommune givet grønt lys for at området kan bruges til
containerplads i forbindelse med Toftens kommende renovering. Det er endnu ikke besluttet om
det bliver den læsning der vælges. Vi skriver til kommunen med supplerende spørgsmål og
alternative forslag til opbevaring af containere.
- ny blomsterkrukke kommer i uge 20.
- Efter henvendelse til politiet er lastbilen på Hyldager parkeringspladsen fjernet.
Generalforsamling.
Regnskabet mangler bare godkendelse fra kritisk revisor. Bo sørger for det.
Da vi endnu ikke ved hvornår retningslinjerne lempes udskyder vi generalforsamlingen til august/
september. Foreløbig dato er 31/8. Vi starter med spisning. Alice sender nyhedsbrev ud.
Næste møde.
Emner til næste møde:
Facebook
A aldssortering.
Dato for næste møde: d. 31/5 kl. 19,30 hos Alice.
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Husk punktet parkering til et kommende møde.
Ifm afholdelse af bestyrelsesmøde får man fremover 50,00 til forplejning.

Referat Tove

