
Referat fra gårdrepræsentantmøde 

Mandag den 22. oktober 

 

 

Bent bød velkommen til de fremmødte 8 gårde. Der var 2 afbud og resten var ikke repræsenterer. 

 

Gårdrunde. 

 

Gård 1. 

 Ny gårdrepræsentant. Jan hus 563. Har boet i gården 13½ år, gift, 2 børn. 

Har renoveret den ene gavl på carporten samt fået nyt tag på. Indsalmet 112.000,00 fra ejrene til 

formålet. Stor opbakning og  fremmøde til dettte. 

Gård 2. 

Ny gårdrepræsentant. Anette hus 496. Har boet i gården 3 år, gift, 2 børn. 

Ny beplantning på gavlene. Veligeholdelse af gårdens øvrige arealer. 

Afholdt hyggelig sommerfest. Pæn fremmøde til gårddage. 

Gård 3. 

Afdud 

Gård 4. 

Forårs/sommer  rengøring. Har afholdt halloween, godt besøgt. Pænt fremmøde til gårddage 

Gård 5. 

Nyt bænkesær indkøbt til fælles areal. Fodhegn ned ud mød stien. 

Ok fremmøde. Ikke det helt store i efteråret. Tager revance til foråret. 

Gård 6. 

Ikke mødt. Ikke afbud 

Gård 7. 

Afbud 

Gård 8. 

Fodhegn taget ned. Planteudvalg nedsat. Hvad skal op hvad skal plantes. Nyt græs. Legehus 

repreret. Nye bord/bænke til fællesareal. 

Gård 9. 

Veligeholdles af gården. Legeplads færdig. Pensionistbanden holder pænt i gården. Afholdt 

sommerfest. Ønsker om træer som skal fælles ( Kontakt Steen ) 

Gård 10. 

Afbud 

Steen og Niels fra gården fortale om en virkelig god gårdrepræsentant som gør meget for at holde 

gården i god stand. Alt går godt, alle der kan møder frem til fællesdage ellers betaler de sig fra det 

Normalt veligehold af gården. 

Gård 11. 

Ikke mødt. Ikke afbud 

Gård 12. 

Velfungerende gård. Stort fremmøde til fællesdage. Løbende veligeholdelse. Malet carport. 

Flææesdag afsluttete med gårdfest. Planlægger regnvandstønde ved carporten så fællesarealerne 

kan få lidt ekstra vand. 

Gård 13. 

Gårddag i august med efterfølgende fest. Regnvandsbrønde renset ( gårdene skal selv sørge for 

dette)  3 nye ejere flytte ind. Problemer med belægningen ud for nr. 247-264-265-266 samt 267 

Kontakt til Steen.. 

Gård 14 

Ikke mødt. Ikke afbud 

Gård 15 

Ikke mødt. Ikke afbud 



 

Nyt fra Steen 

 

Ny mand fra 1/12.Thor Sandbæk. Bor i gåafstand herfra, og kommer fra ligende stilling. 

Hjertestarter har været i brug. 

Nyt hold søges 10-15 mand Kontakt Steen. Hold for børn efterlyses. Opfølgnings kursuser 

efterlyses. 

Jæventlig gennemgang af behov for træfældning. Belægning i gårdene tages op jævenligt. Der er 

ved at blive lagt ny i indkørsler i fasanvænget efter behov hvor trænger der mest til det. Kontakt 

Steen for evt. løse steen i gården. Må ikke slv begynde af lave det. 

Der kan træffes aftale med Steen/Michael angående veligeholdelse af bedene ved gavlene i gårdene.  

Petangturnering afholdt med festlig afslutning. Tak til Torben for det store arbejde med turneringen. 

 

Nyt fra bestyrelsen. 

Generalforsamling lige om hjørnet. 

Gennemgang af refusionsblanketten. 

Vi fortsætter med You-see i fasanvænget. Det andet frima vi havde kontakt til sprang fra, og pt er 

der ikke andre der kan levere det vi ahr behov for. Infor via hjemmeside. 

1 -2 huse mangler at få nye målere på deres rediatorer ellers er alt klart til vinteren. Problem med 

malig der hvor den gamle sad. Tages op på bestyrelsesmøde og slås op på hjemmeside 

 

Eventuelt. 

Flere klager over dårlig service fra kommunens renovationsardejde i fasanvænget. Mange 

skraldeposer bliver ikke sat op eller meget dårligt sat på. Har man ekstra atativ på døren er pposen 

bare lagt løst i satativet. Flere har rettet henvendelse til kommunen uden resultat. Bent tager det op 

på kommende bestyrelsensmøde og rette evt henvendelse til kommunen. 

Græsarela ved Ullerødgårdsvej bliver igen brugt som parkering. Vi kan som grundejer ikke gøre 

noget da det er kommunenejet. Skilte der har været sat op er sket på kommunens vegne. 

Affald – Hundelorte – cigaretskod- fylder megt i fasanvænget dog ikke i de pæne røde affaldsrør 

der står menge steder i fasanvænget. BRUG MED DOG og lad os få et pænt fasanvænge. 

Hude skal føres i snor når du går rundt i fasanvænget. 

Mobildækning meget dårlig i fasanvænget afhængrig af hvor dit hus ligger og hvilken udbyder der 

benyttes. Vi kan ikke gøre noget fra fasanvængets side. Hver enkelt bruger, med problemer, må selv 

tage kontakt til deres udbyder. 

Privat mail og tlfnr. Til bestyrelsen bliver ikke oplyst. Man kan kommen i kontakt med bestyrelsen 

ved at bruge de mails der er anført ud for hver enkelt besytrelsesmedlem. 

 

Næste møde afholdes i april 2019. Nærmere dato følger. 

 

 


