Referat af bestyrelsesmøde i
Lodsejerforeningen Præstehaven 50-80
Mandag 11. marts 2013 hos Arne
Lotte deltog i stedet for Thomas. Resten af bestyrelsen var til stede.
1. Godkendelse af dagsorden.
Dagsorden blev godkendt.
2. Stillingtagen til fibernet.
Bestyrelsen gennemgik forslaget, som var fremsendt af NGRI. Det var bestyrelsens opfattelse, at
tilbuddet næppe ville have lodsejernes interesse. Det var en forudsætning for gennemførelse af
forslaget, at også de gule rækkehuse ville deltage. Formanden for lodsejerforeningen for de gule
rækkehuse har meddelt, at der heller ikke her er ønske om at indgå aftale om fibernet. På den
baggrund besluttede bestyrelsen, at Arne henvender sig til NRGI og meddeler, at vi ikke ønsker
fibernet for nærværende.
3. Drøftelse af den aktuelle situation vedrørende vandledning.
Eigil orienterede om møde med advokat Torben Winnerskjold og om henvendelse til Aarhus
Kommune. Vi har bedt kommunen vurdere § 8 i lodsejerforeningens Deklaration af 1948. Vi
afventer svar fra kommunen før vi tager endelig stilling til sagens videre forløb. Eigil følger sagen.
4. Drøftelse af beplantning ved fællesareal og belægning af parkeringsplads.
Bestyrelsen har sammen med en gartner gennemgået mulighederne for at forbedre beplantning i
begge ender af fællesarealet og for at forbedre forholdene på parkeringspladsen, så det undgås, at
rallet breder sig ud på gaden. Gartneren har efterfølgende fremsendt tilbud, som bestyrelsen
behandlede.
Bestyrelsen besluttede, at der plantes uægte Jasmin op mod de gule rækkehuse, og spiraea op
mod parkeringspladsen. De eksisterende træer bibeholdes.
Der laves kant af herregårdsten på parkeringspladsen, så det eksisterende ral forhåbentlig holdes
inden for denne kant. Den samlede udgift anslås at blive omkring 23.000 kr. Gartneren sørger
samtidig for at fjerne ukrudt. Arbejdet udføres når vejret tillader det. Arne henvender sig til
gartneren.
5. Diverse.
A. Bestyrelsen i de gule rækkehuse har henvendt sig vedrørende placering af skilte på vejen
mellem de to lodsejerforeninger. Vi anbefaler de gule at henvende sig til kommunen om sagen.
B. Det nye legehus skal males. Eigil taler med sin nabo, som har tilkendegivet, at han vil påtage sig
opgaven.

C. Poul bestiller container til 21.-22. juni.
D. På næste møde gennemgår bestyrelsen vedtægterne for Vejfonden med henblik på at udvide
fonden til også at dække fremtidige fælles udgifter som for eksempel fælles rør, belysning med
mere. Bestyrelsen fremsætter eventuelt beslutningsforslag på generalforsamlingen.
E. Bestyrelsen har været ude for at se på ”vejbump” til at dæmpe kørehastigheden på vores fælles
vej. Poul havde efterfølgende fremskaffet materiale om sådanne bump. Poul undersøger til næste
møde, hvilke regler der gælder for godkendelse af disse bump, og undersøger priser for montering
af bumpene.
F. Der sendes regninger ud til lodsejerne for kontingent til foreningen og til vejfonden i løbet af
marts måned. I henhold til generelforsamlingens beslutning er den samlede pris i år 1500 kr.
G. Bestyrelsen gennemgår på næste møde foreningens deklarationer med henblik på at lave
debatoplæg, som det blev besluttet på generalforsamlingen.
H. Næste bestyrelsesmøde hos Lotte 10.6. kl. 20.00.
Arne

