
 

 

Møde i bestyrelsen, Grundejerforeningen Drejens Boligby, Askøvænget 34, den 17. 
august 2009. 

 
 
 
Tilstedeværende: Villy, Niels, Christian, Johannes og Charlotte, ref. 
 
 
Der var ingen kommentarer til sidste referat af den 30. marts 2009. 
 
 
Charlotte Uhrskov udfylder papirerne fra Nassau forsikring og får en pris hjem. Er stadig et 
punkt på næste dagsorden. 
 
 
Formanden har kontaktet de personer, der har placeret trampoliner på fælleden. 
Trampolinerne er nu fjernet. 
Fælleden er i øjeblikket anvendt som oplagringsplads for jord og byggematerialer i 
forbindelse med ombygningen af institutionen for multihandicappede. Materialerne kan kun 
fjernes tværs over grundejerforeningens fælled. Formanden fotograferer området og 
holder øje med byggeriet. 
 
Efter en kort orientering omkring mødet med Kolding Kommune besluttes det, at Charlotte 
kontakter Anne Charlotte ved Kolding Kommune for ajourførte lister over nyindflyttere 
kvartalsvist. 
De grønne områder er stort set på plads og vi har overtaget det meste. Rambøl 
gennemgår i øjeblikket papirerne for aflevering af vejbelægninger, brønde, kantsætninger 
m.v. og sammenholder med standarder, reglementer m.v. 
3 af biotoperne er registreret som regnvandsbassiner og betegnes derfor som spildevand, 
Kolding kommune står for al vedligehold af de 3 biotoper. 
Resterende biotoper passer den enkelte matrikel selv. Der er ikke placeret biotoper på 
grundejerforeningens areal. 
 
Grundejerforeningen er pålagt, at rydde og vedligeholde busvejen. Charlotte Uhrskov 
vender kommunens beslutning i eget hus og vender tilbage til bestyrelsen. 
 
Grundejerforeningen har modtaget forespørgsler omkring opsætning af ”hundeskilte”. Man 
blev i bestyrelsen enige om, at der i vores regi ikke vil blive opsat skilte, men vi anvender 
hjemmesiden til, at gøre opmærksomt på problemet. De enkelte matrikler kan selv 
opsætte nødvendige skilte. 
 
Bestyrelsen blev enige om, at omdele en lille folder til samtlige husstande med de 5 -10 
vigtigste regler serveret på en positiv måde. Samtidigt vil vi gerne bruge folderen til, at 
fortælle at vi stadig er her og vi arbejder med mange forskellige opgaver/områder. 



Johannes trykker 400 stk. foldere med lidt omkring: overdragelsen af de grønne områder 
og samarbejdet med Kolding kommune, hunde i området, inventar og placering, affald, 
navne på postkasserne. Oplæget godkendes i bestyrelsen. 
Folderen deles ud med næste huslejeopkrævning. 
 
Charlotte henter en pris hjem på 20 stk. hængelåse med 10 nøgler til. Låsene skal 
anvendes på bommene i området. Prisen mailes rundt til den resterende bestyrelse. 
 
Da bestyrelsen ikke modtager oplysninger omkring opstart af nybyggeri, er vi nød til, at 
holde øje med opstart og eventuelt fotografere området  for ødelagte belægninger, 
kantsætninger, plæner m.v. Udgifter forbundet med opretning sendes til pågældende 
entreprenør. 
 
Næste møde afholdes medio/ultimo november. Formanden indkalder pr. mail. 
 
Der samles grenaffald sammen til Sct. Hans bål på Grundejerforeningens areal ved 
Hindøvænget. Gartneren sørger for, at grenaffaldet vendes rundt inden Sct. Hans af 
hensyn til smådyr. 
 
Efter kantklipning skal der fejes bedre. Formanden giver gartneren besked.  
Der var bred enighed om, at gartneren ellers laver et pænt stykke arbejde. 
 
 
 
 
 
 
 


