Bestyrelsesmøde 2/8 2021
Tilstede: Bo, Claus, Betina, Alice og Tove
Afbud: Umar
Diverse
Der er lidt brok over fuglene. Tove Kontakter grundejer dette, og om selv at holde ved hegn til
egen grund. Snakker også med grundejere på Sprøjtehusstræde om en plæneklipper-ordning
Brugergruppen
Bodil ønsker at trække sig som vores repræsentant i brugergruppen.
Brugergruppemøderne er meget lange og ustrukturerede, bestyrelsen vil stille forslag om at der
strammes op på møderne.
Vi vælger en ny repræsentant efter generalforsamlingen..
Generalforsamling
Indkaldelse til gf skal ud senest 15/8.
Indkomne forslag til generalforsamlingen:

- Der ligger en forespørgsel fra nogle grundejere om at ensrette Sprøjtehusstræde. Er det et

forslag til generalforsamling eller en forespørgsel til bestyrelsen? Vi spørger forslagsstillerne om
deres intentioner. Det gør Claus.

- Forslag om indkøb af hjertestarterskab. Vi har spurgt Albertslund Kommune om de vil være
med til at nanciere skabet. Kommunen er pt. i gang med at undersøge dette.
Vi håber på et svar før generalforsamling men der stilles forslag om nancering via
grundejerforeningens kasse for den fulde udgift hvis vi ikke har et svar inden. Tove skriver forslag

- nedsættelse af arbejdsgruppe i forhold til museumsgrunden. Alice laver udkast og laver et

forslag til arbejdsgruppe. Undersøger også om Toften skal bruge området i forbindelse med
renovering.
- Madklubben. Der stilles forslag om at madklubben bevilges 1000 kr. i 2021.
- Høstfest. I pr er høstfesten a yst, men der stilles forslag om at nedsætte et festudvalg som kan
komme med forslag til kommende fælles begivenheder i landsbyen.
Parkeringproblemer i landsbyen skal nævnes i beretningen.
Vi inviterer allerede nu Ole Lindhart, Laura fra Dyregården og direktøren fra vej og park til et møde
for at få løst parkeringsproblemerne som primært relaterer sig til besøgende på Dyregården og
altså er et problem Albertslund kommune må hjælpe med at løse.
Nyt a aldssystem er ikke et punkt på dagsordenen. Der er høringssvar i september. I august
mødes bestyrelsen med verdensmålscentret for at gennemgå landsbyen og vores muligheder for
at etablere ny a aldssortering. Verdensmålscentret kan senere komme på et møde for grundejere
hvor der kan svares på spørgsmål. Det vi ved nu er en del af formandens beretning.
Claus laver udkast til beretning i løbet af ugen og sender til gennemsyn til resten af bestyrelsen.
Bo snakker med Henning om oprettelse af en grundejerforeningmailadresse.
Generalforsamlingen starter med spisning kl. 18,00. Mødet starter 18:45. Der er tilmelding til
generalforsamling. (Senest søndag d. 29.) Husk at skrive at det er i drivhuset.
Tove handler til spisning plus vand og sodavand. Og Alice køber vin.
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