
Referat af bestyrelsesmøde 9/9-13
Grundejerforeningen Duedalen 33-53

Tilstede: Ole, Niels, Susanne Afbud: Morten

1. Formalia : Dagsorden godkendt
2. Siden sidst: Susanne fortalte om hvad der er sket med hensyn til havemanden, og der blev 

diskuteret hvad vi forventer gjort i den sidste del af sæsonen (se nederst). Der var både ris og ros til 
havemandens arbejde i denne sæson.
Ole fortalte om arbejdet med elektrikeren. Der etableres et nyt målerskab, således at 
Grundejerforeningens el-forbrug nu foregår som en selvstændig enhed.

3. I den kommende sæson vil vi prøve at få foretaget en fast-pris aftale for hele sæsonen for 
havemand. Og have en klar beskrivelse af hvad der forventes fra vores side. Morten står for at 
prøve at udarbejde en sådan beskrivelse.

4. Susanne kontakter Brdr. Durendahl eller Bred entreprenøren for en aftale om snerydning i den 
forestående sæson. Firmaet bedømmer selv hvornår de mener det er tiltrængt at komme. Men 
der henstilles til at alle beboer er behjælpelige med at holde sne-mængderne på stierne nede. På 
denne måde kan vi også spare grundejerforeningens penge. Der ligger sække med salt i skuret ved 
nummer 41a som er tilladt at bruge for alle beboer.

5. Næste møde: den 18. December kl 17 på Niels’s kontor, Svanevej, Tommerup. Sidste dato for evt. 
er dermed den 3. December på Duedalen 45a.

Med venlig hilsen

Susanne Bramlev 

Rundtur på Grundejerforeningens arealer:

• Hegnet skal skiftes for enden af stien ud for hus nr 45b.
• Ekstra grus/perlesten på stien ud for nr 41b
• Perlesten ved ristene på p-pladserne skal fejes bort
• Fliserne ved nedkørslen til nederste p-plads skal rettes op.
• Nedhængende grene over indkørsel skal klippes
• Hækkene på de to store p-pladser skal klippes tyndere for derved at skabe mere plads til parkering.
• Wikkelsøe kontaktes for levering af perlesten til ekstra p-plads (Susanne) 
• Græsset på boldbanen skal slåes
• Gangarealet ved fælleshuset ordnes for ukrudt.
• Der ringes for fjernelse af kompost (Susanne), men havemanden skal være tilstede.


