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Ref.: Frederik Pedersen. Nr. 50.   14. marts 2013 

Mødet blev afholdt d. 24. Juni 2013, hos Karsten Nr. 46.  

 

Fremmøde: 
John Søgaard-Hansen, Karsten Svendsen, Ole Vagnkilde & Frederik Pedersen, Anne Hiteala.  

 

 
1. Godkendelse af forrige referat. 

Referatet blev godkendt. 

 

2. Kloak ved Hyldestien (bag ved nr. 53). 

Ole har talt med kommunen, som kontakter den kloakmester, der har konstateret at kloakken er faldet 

sammen ude på kommunens side. Hvis kommunen konstaterer at det er rigtigt, vil kommunen sørge for at 

fejlen bliver udbedret. 

  

3. Velkomstfolder og hjemmeside opdatering. John er i gang. 

 

4. Grønt område mod øst. 

Bestyrelsen er trætte af at der ikke sker noget mod forventning.  

D. 24/5 går Johnny (gartner/landskabsarkitekt) i gang med området, men har ikke rigtig været der siden. 

John har rykket flere gange, men det går stadig trægt. 

I mellemtiden har vi fået etableret vandmåler til vandingsanlæg hos Erik i nr. 37. 

Johnny har stadig travlt, og bliver ved med at komme med undskyldninger for ikke at møde op. 

D. 24/6 har han så været lidt i gang igen. Så vi er reelt 3 uger bagud i forhold til den oprindelige plan. 

Vi bliver enige om at Anne kontakter Johnny, og beder om at få en dato for hvornår projektet er færdigt. 

 

5. Anne sender en informationsskrivelse ud til alle i Hyldekærparken omkring gartneren, der er forsinket og 

reminder om grøn dag d. 2/9 og beder samtidig om en tilkendegivelse af hvor mange der vil deltage. 

Vi ser umiddelbart følgende opgaver for grøn dag: Fjernelse af beton efter antennen, maling af nye 

fodboldmål, fældning af birketræer der står tæt ind mod børnehaven, afvaskning af vejskilte, fjernelse af 

opslagstavlen ved indkørselen til Hyldekærparken, fintuning af legepladsen. 

 

6. Næste møde bliver 12/8 hos Anne. 

 

7. Økonomi. Intet nyt. 

 

 

Næste møde er  


