Klyngehusenes Grundejerforening
Formand Tina Hyldegaard, Thorsvej 36, 4180 Sorø
www.klyngehusene.dk

Referat af bestyrelsesmøde d. 10. februar 2015 kl. 19.30 hos Flemming
(Ændret fra d. 3. februar).

Til stede:
Tina Hyldegaard, formand (T-36), Jette Glavind, kasserer (O-7), Mogens Krog (T-9) og Flemming
Hjorth (O-43).
Afbud fra:
Lone Faliu (T-14).

1.

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt.

2.

Vejtræer og fortove – status:
På baggrund af mailhøring til grundejerne om ønsker og holdninger til vejtræerne og fortove,
har vi skrevet til kommunen d. 24. februar i år. Se hjemmesiden.
Jette undersøger, om den aktuelle beskæring af vejtræerne har noget med vores henvendelse
af gøre.
Vi har i øvrigt glemt, at der er en grundejer, der gerne vil have genplantet træer ud for T-33 –
altså enden af rækken i svinget ved Thorsvej.
Der er desuden et vejtræ på stikvejen ud for O-35 og O-37, som beboerne ønsker fældet.
Jette skriver til kommunen om dette (er sket d. 11.02.16).
Skrivelsen kan nu lægges på nettet (mailet til webmaster d. 11.02.16).

3.

Arbejdsgruppe vedr. deklarationer – drøftelse af referat:
Arbejdsgruppen har haft møde d. 5.1., hvor deklarationerne blev gennemgået. Arbejdsgruppen
bestod af Henning Dejbjerg O-11, Carsten Kümler (T-2), Tina og undertegnede. Der var ikke
modtaget forslag til ændringer af deklarationerne.
Arbejdsgruppens opgave betragter bestyrelsen nu som afsluttet og ændringsforslagene som
godkendt.
Spørgsmålet er, om der skal være bestemmelser om trådhegn i skel – højde og evt. krav om
afstand fra skel.
Jette sammenskriver ændringsforslagene mhp. uddeling til høring blandt alle grundejere, inden de sendes til kommunen.

4.

Siden sidst – herunder opfølgning på referat fra d. 4. november:
Vi skal huske at dele et opslag om færdselsregler vedr. containere ud sammen med høringen
vedr. deklarationerne. Det er fortsat irriterende, at enkelte grudejere smider store buske og
store dele af træer i containerne uden at klippe dem op. Resultatet er, at andre grundejere ikke
kan få plads til deres haveaffald.
Tina sørger for skilt om nabohjælp ved indkørslen.

5.

Økonomi:
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Klyngehusenes Grundejerforening
Formand Tina Hyldegaard, Thorsvej 36, 4180 Sorø
www.klyngehusene.dk

Grundejerforening - 2015/2016
Dato
Kt./Kasse
Saldo
25.01.16 Danske Bank
47.300,08
25.01.16 Danske Bank - anden vedl. 38.215,82
25.01.16 Kontant - minus tyveri
970,00
25.01.16 Saldo i alt
86.485,90

Alle medlemmer har betalt. Der er dog et dødsbo, som afventer skifterettens behandling. O-1
er desværre fortsat ikke medlem.
6.

Containere:
Jette laver en plakat med tider og færdselsregler. (Er sket d. 11.02.16). Lægges på hjemmesiden (Er mailet til webmaster) og uddeles sammen med høringen.

7.

Evt.:
Intet til referat.

8.

Næste møde:
19.4. kl. 19.30 - evt. hos Mogens.
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