Referat af Bestyrelsesmøde

Damhus 60 den 18-02-2020

Tilstede var Kim (11), Bjarne (32), Henning (18), Kurt (60) Referent: Kurt

Status på arbejdsdag i efteråret
Der var planlagt 2 arbejdes dage i efteråret 1, til udtydning af læhegn, og en normal til hækklipning
Fremmødet på den 1. arbejdes dag var så stort at alt blev færdig på rekord tid på bare den første dag.

Status på jule arrangementet
Julearrangementet, var igen en stor succes, selv om nisserne havde tage julemandens tøj
Blev alle sejl sat til og inden kl 16.00 var der hele 2 sæt klar til julemanden,
Slikposerne var på opfodring fra købmanden blevet forhøjet fra ca 25 kr til ca 45 kr
Det var en stor pose, vi sigter efter ca 35. kr på ca. 35-40 poser (50 poser i 2019)
Keld leverede igen den gode gløgg, og modtog lige som julemanden vin fra grundejerforening som tak,

Forsikrings tilbud
Jysk forsikring har været forbi Damhus 60 , og at give et tilbud på vores forsikring
Tilbage meldingen fra assurandør var er vi havde en meget lille selv risiko på 3000 kr
Det mindste han kunne tilbyde var en selvrisiko på 10000 kr, som ifølge ham var det som normalt på denne
type forsikring i marked pt.Vi er i bestyrelsen lidt usikker på om forsikringen dækker hele Damhus område
eller blot fælles arealet , dette vil blive undersøgt ved fremtidige fornyelser af forsikringen

Årshjul – for grundejerforeningen
Den gamle årshjul skal opdateres og ligges på hjemmesiden

Nye ”pas på mig skilte” & Nabohjælp
Kim undersøger mulighed for erstatning af de 2 gamle skilte ved indkørslen til Damhus
Med nye ”pas på mig” skilte og nabohjælp underskilt (som dem på Mannehøj)

Status på cykelsti
Cykel stien er nu helt færdig på Damhus, resultatet er tilfredsstillende
Lamperne er hverken til gene for Damhus eller Birkevænget.
Vedr. det vedligeholdelse af det nye læhegn langs den nye parkeringplads har vi modtaget denne
Forsikring fra Vejen kommune (Carsten Spang Hansen)
”Det er Hede Danmark som har plantet læhegnet og de står for ukrudtsbekæmpelse i bedene og
vedligehold af planterne de næste 3 år.”

Opsigelse og fornyelse af gartner aftale
Den nuværende gartneraftale bliver opsagt, og der indhentes tilbud fra



Brian Stølegaard (nuværende)
Hede Danmark

Hvor stykket langs den nye cykelsti ikke er en del at aftalen.
Snerydning: den nuværende gartner aftale er inkl. snerydning og saltning af fortov langs
fællesarealet det blev besluttet at den fremtidige aftale skal være uden snerydning, pga.
kommunen er begyndt at salte fortovet som en del af cykelstien.

Container i Foråret
Vi bestiller container fra onsdag den 8. april – tirsdag den 14 april (påsken) dato på hjemmesiden

Sommerfest:
Vi holder fast i fredag den 19/6 sommerfest med telt og fælles grill på fællesområdet
Datoen bliver langt på hjemmesiden

Fortove på stamvejen
Bjarne vil indhente tilbud på hvad der ca. vil koste at få rettet de stykker at stamvejens fortov som er
ujævne op.
Etablering af legeplads udvalg
Mette (nr. 11) og Birgitte (nr. 18) har meldt sig til at undersøg muligheder og komme med forslag til vores
fælles areal

