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DAGSORDEN 

1. Godkendelse referat bestm 15.1.19 

2. GNH ny formand Jacob Weber - Maribovej – bump m.v. – orientering møde TMF BP og IV 

3. Vejvedligeholdelse generelt IV 

4. Parkering rotunder IV og BP 

5. Web Site SB og PBN 

6. Aftale vanding kirsebærtræ JT 

7. Forberedelse generalforsamling 30.4.19 – udkast til dagsorden – praktik 

8. Info om Grundejeren.dk BP 

9. Næste best.m. 

10. Evt. 

 

1) Referatet fra bestyrelsmødet d. 15-01-2019 godkendt. 

2) Ndr. Hans. Har fået ny formand Jacob Veber.   Ved mødet mellem Ndr.-  Sdr. hanssted  og 

TMF, kunne TMF vil ikke godkende hævede vejbaner i vejkryds, fordi de ikke vil godkende de bump der skal 

ligge ind imellem. Resultatet blev, at eneste mulighed var at Ndr. H. skal retablere de astfaldbum  der var 

der  før, og da de ensidigt har fjernet dem på Maribovej, skal de også alene retablere dem. En grubbe i 

Ndr.H. har anlagt søgsmål mod deres rådgiver Hartwig, fordi de er endt op med meget store højdeforskel  

mellem fortov og deres indkørsler (op til 35 cm), og det var ikke noget de var blevet orienteret om før 

arbejdet gik i gang. 

3) Vejvedligehold generelt. Det blev aftalt, at søge gennemført en vejvandring så evt. skader i 

hele området men måske specielt på Maribovej kunne blive udbedret. Der er også nogle fliser der vipper. 

4) Ndr.H. har fået sat parkerings forbuds skilte op ved indgangen til deres rotunder. Det er jo en 

mulighed til at takle parkeringsproblemerne i rotunderne. 

5) Steffen forklarede, at vi nu havde det indledende til at skabe brugernavne og koder, så 

hjemmesiden kan komme til at køre. Så skal der naturligvis lægges diverse oplysninger ind, så den bliver 

næppe helt klar før generalforsamlingen. 

6) Træet står pænt, men vi skal have lavet en aftale med vor gartner om en vandingsordning. 

Jan vil henvende sig til ham. Vi talte også om vedligehold af hæg og renholdelse af rendesten flere steder er 

for dårlig. Måske kan vi sende et brev til de berørte grundejere, om at de skal prøve at overholde de i 

vedtægterne skrevne regler for vedligehold. 

7) Vi vedtog at afholde generalforsamling tirsdag d. 30 april på Hanssted Skole. Birgit bestiller 

læreværelset. Ib organiserer trykning af indkaldelse og øvrige bilag, samt udsendelse, hovedsagelig som 

mail, men rest som post. Dagsorden efter lovene. 

8) Birgit fortalte, at hun stopper som formand i Grundejeren dk til april. 

9)  Man vedtog at vente med aftale nyt møde til efter generalforsamlingen. 

10) Ikke yderligere. 


