Referat fra bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Klostermarken
den 6. september 2020
Møde afholdt ved Claus Mikkelsen
Følgende deltog i mødet:
Claus Mikkelsen, Henrik Abel, Mikkel
Schmidt og Silje Mie Lindstrøm
Næste møde
1. Konstituering af bestyrelsen

2. Opfølgning på arbejdsdag
3. Udvidelse af lejeplads.

4. Vejbump på Stamvejen og
lygtepæl(e) på Obbekærvej

5. Opfølgning på øvrige ønsker fra
Generalforsamlingen
6. Snusesti til hunde
7. Opfølgning på overdragelsen af
området fra kommunen til
Grundejerforeningen
8. evt.

Mikkel blev valgt til kasserer. Claus laver referater til marts
2021, hvor han afgår som formand. Claus tager fat i Brian og
får opdateret navne på hj.side. Bestyrelsen bød velkommen
til Silje, som bor på Tønnesensvej.
Der deltog ca. 10. Det meste på listen blev lavet, men maling
af div. blev udskudt til næste år. I 2021 placeres
arbejdsdagen lørdag kl. 10-12.
Bestyrelsen gennemgik tilbud fra Blaabjerg Leg. Der bestilles
BL1118, BL1110, BL1060 (dog med 2 babygynger) og det
store klatretårn BL3580. Leverancen er inkl. opsætning, men
eks afrømning og tilkørsel af sand.
Claus ligger emnerne ud på Facebook til en høring. Mikkel
sætter af og Henrik sikrer af JRJ rømmer af og ligger sand.
Med enkelte rettelser accepterede bestyrelsen brevet til
Esbjerg Kommune. Bestyrelsen beder kommunen om, at
etableres 2 stk. fartdæmp på Stamvejen samt belysning på
Cykelstien v. Obbekærvej til venstre ved udkørslen fra
Stamvejen. Der henstilles også til at der ved videre
udbygning af Klostermarken afsættes midler til et vigespor
på Obbekærvej.
Fodboldmål er i restordre og kommer slut september. Henrik
tager fat i JRJ vedr. beskæring på Limesvej samt klipning af
græs mellem træer. Mikkel er tovholder på udtynding af
skoven.
Der er lavet en luftesti mellem græs-trekanten og stamvejen,
således hundeejere har nye muligheder efter klager over
hundelufteri på strimlen bag Stages alle.
Overdragelsen er nu forhandlet på plads. Kommunen
gennemgår alle træer i ormrådet før overdragelsen.
Mikkel følger op på udskiftningen af udgåede træer samt
regelmæssigt vanding af de nyplantede.
Der er mange tisler på den nye legeplads på Tønnesensvej.
Silje indberetter via Tip Tak. Mikkel har lavet
kontingentopkrævninger til medlemmer som udsendes
snarest. Der bestilles ny banksystem med dobbelt
godkendelse. Når Skiversvej er færdig mangler der en
overkørsel til cykelstien. Næste bestyrelsesmøde er torsdag
den 19. november kl. 17.

