
1. Valg af referent 

a. Andreas er valgt 

2. indkøb af dykvandspumpe samt div. slanger v. Mogens 

a. Mogens har fundet en dykpumpe: 
400 watt 
8,4 m3/timen 
Kan hæve 5m 
Pris ca. 2500 kr. inkl. Slanger 
Vi vedtager at købe den  

3. Klimatjek: 
Uddybning af mødet – og hvad gør vi fremadrettet. Samt vandet på Jellerødhaves 
fællesareal.  

a. Diskussion af referat fra mødet: 
Udspillet er nu hos kommunen. 

b. Generel diskussion omkring hvad der sker ved ekstremhændelser 
i. Skal vi have et depot med sandsække? 

ii. Diskussion af watertubes 

4. Gartneropgaver: 
Vi ønsker at afsætte et beløb i næste års budget til ad-hoc opgaver, men afventer kasserens 
tilstedeværelse. 

a. Ved sidste møde blev der vedtaget udgifter til diverse arbejder for i alt ~20.500 kr. 
b. Marianne har fremsendt forslag til gartnerentreprise for 2018 

Vi forhåndsgodkender entreprisen for 2018 
c. Vi vedtager at beskære træer langs hovedstien, pris 1.250 kr. 
d. Vi diskuterede modtagne tilbud fra gartner mht. beplantning af rundkørsler på 

hovedsti. Der lægges op til vedtagelse af dette på generalforsamlingen 

5. Jellerødhave. 
Høje træer og buske tæt på sti vest for Ry 2. Stikvej er stadig et uafklaret problem.  Har vi 
hørt fra Jellerødhave? Forslag om at invitere formanden fra Jellerødhave med i begyndelsen 
af et BS møde? 

a. Diskussion af om muligheden for retssag mod Jellerødhave – mange forskellige 
holdninger. 

b. VI vedtager at: Paul kontakter Jellerødhaves næstformand med henblik på et møde 
med ham og Mogens og Kjeld 

6. Legeplads ved DR 315: der mangler et ”vippedyr”. Pris på dyr er undersøgt – dog mangler 
pris med opsætning. Har vi fået en pris? 

a. Vi har modtaget en pris, men der er forvirring mht. prisen. 
Mogens vender tilbage 

b. Andreas tjekker hvad vores forsikringer dækker 

7. Opdatering af pjece / hjemmeside til nye beboere. 

a. Ingen diskussion 

8. Mangler vi noget i skuret? 



a. Vi vedtager at købe nye hjul tril trillebører 

9. evt 

a. Diskussion af vedligeholdelse af fællescarporte, afløb 
Vi vedtager at vi køber nedløb/afløbsrør til fællesskuret. 

10. Aftale næste møde. Dato og sted. 

a. Hos Andreas d. 22. januar kl. 19.30 

 


