
Bestyrelsesmøde grundejerforeningen Gl. Vridsløse

26/10 2020.


Tilstede: Alice, Claus, Umar, Betina og Tove 


Godkendelse af referat fra sidst.

Referat godkendt med følgende kommentarer

Facebook-gruppen. Bestyrelsen er aktive i forhold til at kikke ind på siden, det er ikke et forum 
bestyrelsen selv er aktive i.

Husk kontakt til Toftegården omkring hjertestarter.

Claus rykker for liste over grundejere som har betalt kontingent. Derefter aftaler vi hvordan vi 
rykker.

Claus laver nyt revideret udkast til velkomstfolder. Det debatteres på næste møde.


Opfølgning fra sidst.

Parkering. Umar har kontaktet Vej og Park angående parkering. Han følger op om nogle uger.

Betina har kontaktet politiet om det samme. Vi venter på at høre fra dem.

Vej og Park er kontaktet angående landsbyvandring. 

Der er søgt om en blomsterkrukke. På landsbyvandringen snakker vi om ønske om at etablere en 
blomstereng på Museumsgrunden.

HRH. Alice har skrevet til dem for at høre om deres planer for den bygning de ejer i landsbyen. Vi 
afventer 

Vi har skrevet til Albertslund Kommune angående en forlængelse af kontrakten om fuglene 
(kunsten) på Sprøjtehusstræde. Alice følger op snarest.

Jordbundsprøver på museumsgrunden. Alice har skrevet og spurgt hvad det handler om. Vi  
afventer svar.


AMC/Hyldager bakker.

Bestyrelsen og en gruppe grundejere har holdt møde med Albertslund kommune om AMC/
Hyldagerbakker. På mødet meddelte Borgmesteren at der ikke endnu er truffet beslutning om 
AMCs fortsatte placering i vores “baghave”. Endelig beslutning afhænger af erhvervsstyrelsens 
godkendelse. Der er ikke sendt forespørgsel til erhvervsstyrelsen endnu da forespørgslen først 
skal godkendes i KB. d. 11/11. Alle grundejere opfordres til at deltage i dette møde.

Der er mange naboklager over larm fra AMC, motorvej, tog mv. Vi opfordrer alle grundejere til at 
henvende sig til kommunen hvis de oplever gener. 

Claus og Alice arbejder videre med sagen sammen med en gruppe af grundejere.


Buske ved fuglene. Alice indkøber 3 stk og sørger for at de bliver plantet. Evt en 
sommerfuglebusk som Betina og Flemming passer. Umar og Ayse er afløsere ved behov.

Trampoliner i haven, vi opfordrer til at grave dem ned eller spænde dem fast så de ikke blæser 
væk og forvolder skade i stormvejr. Vi laver et nyhedsbrev om sagen.


Næste møde: Onsdag d. 20/1 2021 kl. 19,30 hos Alice. 


Referat 

Tove 



