
 

  

Bestyrelsesmøde nummer: 34.  Dato: 3. februar 2011   Hos: Kristian 

Deltagere: Flemming Skov, Kristian Thrane, Knud-Erik Andersen, Edvard Sørensen 

og Claus Løgager 

Afbud: Ingen 

 

1. Godkendelse af referat  
 Referat fra sidste bestyrelsesmøde blev godkendt.  

 
2. Igangværende Punkter 

 Vinterens tidlige ankomst har betydet, at vi mod forventning ved 
budgetlægning, har måttet rydde sne og gruse adskillige gange i november og 

december. Under hensynstagen til foreningens økonomi, har rydning og 
grusning været holdt på et rimelig niveau svarende til, hvordan de offentlige 
villaveje i Hammel er blevet holdt i denne vinterperioden.  

 Vejbelysningen på Ryttervej styres fra et relæ, som dækker hele byen, og 
lygte- tændingstiden er dermed den samme. Idet Hammel El-forsyning ved 

årsskiftet er fusioneret med de øvrige el-værker i kommunen under navnet 
Favrskov Forsyning, afventer vi oplæg fra det nye selskab på fremtidige aftaler, 
og derfor udskydes stillingsstagen til evt. separat relæ for individuel styring af 

vejbelysningen på Ryttervej. 
 Nedløbsbrønde er blevet renset i efteråret, og dermed vil de først skulle renses 

igen om 2 år.  
 Niveauet for indbetaling til opsparingskontoen for vejvedligeholdelse fastholdes 

for ikke på nuværende at påvirke kontingentet. Indenfor de kommende max. 5-

7 år bør det dog vurderes, om indbetalingsniveauet skal ændres for at sikre en 
tilstrækkelig opsparing til pålægning af nyt asfalt slidlag.    

 

3. Vedligeholdelse af vores grønne områder og legeplads 

 Der er indgået ny aftale med Edvard omkring græsslåning for 2011. Pris aftalt 
til kr. 20.000,- svarende til beløbet for græsslåning i 2010.    

 Græsrabatter som er beskadiget efter snerydning langs stamvej repareres til 
foråret af Edvard og Flemming. Den enkelte husstand må dog også meget 

gerne selv forestå arbejdet, hvis det blot drejer sig om små skader.  
 Udskiftning af udgåede træer vil ske i foråret.  
 Montering af net i mål på legepladsen vil ligeledes udføres til forår. 

 



 

 

6. Økonomi, herunder forslag til reservering af midler til snerydning         

 Regnskabet for 2010 blev gennemgået og foreløbig godkendt. Snerydningen for 
2010 er på knap kr. 17.000,- og udgør derfor en væsentlig omkostning for året, 
som dog samlet set forventes at resultere i et mindre underskud på ca. kr. 

1.000. Tallene vil nu blive revideret af Peter (revisor) for endelig godkendelse.  
 Budget for 2011 blev drøftet, og vil blive tilrettet til udsendelse i forbindelse 

med generalforsamlingen 2011. 
 
 

7.  Planlægning af ordinær generalforsamling  
 Generalforsamlingen bliver d. 14/4 2011 klo. 19.00 i InSide. Indkaldelse 

følger.  
 

 
8. Eventuelt: 

 Vesterbo har vedtaget at gøre containerordningen til haveaffald permanent til 

beboernes haveaffald. Knud Erik vil forsøge, at få placeret containeren, så den 
kommer længst mulig væk fra rundkørselen, alternativ rykkes længere tilbage 

end sidste års placering. Knud-Erik oplyste samtidig, at der planlægges udført 
en afskærmning med et hegn omkring containeren.  

 

 
Der er ikke planlagt flere møder inden generalforsamlingen. 
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Flemming Skov   Edvard Sørensen 

 

__________________________________  _______________________________ 

Kristian Thrane   Claus Løgager 
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Knud-Erik Andersen 

 

 


