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Referat af bestyrelsesmøde 25. april 2016 

Til stede: Anette, Ole, Peter, Dorte og Josefine 

 

1. Kloak 

Bestyrelsen vil først og fremmest få afgjort, hvilke hovedledninger, der tilhører kommunen, og hvilke, der er 

foreningens. 

Bestyrelsen har kontaktet forsyningen.Kloakledningerne i vejen er kommunens (dvs. forsyningsselskabets)– 

de er koblet til vejenes lige numre. De ulige numre har en ledning, der løber på langs af rækken inde i 

haverne (under terrasserne). Disse ledningers funktion er helt magen til de andres – deres tilhørsforhold er 

lidt uklart, da Forsyningen ikke har dem registreret, men forsyningen betragter den nu som vores private, 

dvs. grundejerforeningens. Forsyningen kunne dog godt se at det nok ikke er tidssvarende, og blev de anlagt 

i dag ville de uden tvivl tilhøre Forsyningen. Så vidt bestyrelsen har forstået vil der i fremtiden blive arbejdet 

på, at gøre dem offentligt ejet, men hvorvidt dette besluttes eller hvornår vides ikke. Forsyningen har lovet 

at orientere ORJ, når/hvis der sker noget i sagen. 

 

2. Opsætning af Nabo-hjælp-skilte. 

Dette kræver tilladelse af kommunen. Bestyrelsen søger tilladelse. 

 

3. Loppemarked 

Er netop annonceret til søndag d. 5. juni kl. 10-14. Tilmelding til annette@agerskov.info. Vi håber på godt 

vejr, stor tilslutning og købevillige besøgende. 

 

4. Nye affaldsbeholdere.  

Disse er netop blevet afleveret. De må under ingen omstændigheder stå på fortorvet. Forsyningen meddeler, 

at man kan have dem stående samme sted som dagrenovationen.  Bestyrelsen finder, at det ikke vil pynte 

med endnu en beholder på bagstierne og anmoder derfor om, at de først bliver kørt frem, når de skal 

tømmes (lige som haveaffaldet). Bestyrelsen har forsøgt at kontakte forsyningen ang. placeringen af de ny 

beholdere. Dette er i skrivende stund ikke lykkedes. Vi vil anmode om, at beholderne har fast standplads 

inde i haverne og bliver kørt frem, når de skal tømmes. Det er uskønt at have sådanne beholdere stående, og 

de bliver fremadrettet kun tømt én gang om måneden. Dertil kommer, at de nye beholdere er meget brede  
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og står de på bagstierne (især Ly/Ha og Ha/By), så er pasagen ikke bred nok i forhold til de krav Forsyngen 

har sat op. Kravene på er som følger: 

Adgangsvejene skal være frie 0,5 m på hver side af flisegangens midte op til 2 m højde.  

5. Belysning på bagstier. 

I forbindelse med indbrud kom emnet op på generalforsamlingen. Bestyrelsen finder dog ikke at det er 

presserende. Mange beboere har også lys på bagstien, så de opfordres til at holde det tændt og/eller sætte 

følere op. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Formand for Bredeparkens Grundejerforening, Josefine Bican. 

 


