Bestyrelsen for Grundejerforeningen Havnbjerg Syd
afholdte bestyrelsesmøde 22. maj 2016 kl. 18.00 hos
Jens Madsen, Perikonvej 13

Referat
1. Efterretningssager
a) CJ tilsender referatet fra sidste møde 17. januar til vor WEB-master.

2. Hængepartier fra sidst
a) AH vil have materiale klar til næste møde omkring:
 Formulering af foreningens vedtægter, der gerne skulle vedtages på 2016 generalforsamlingen
 Fjernelse af fortove og opmærkning af parkeringsbåse – AH tegner et kort med
tydelig markering af fortove samt P-både, sidstnævnte afstemmes med GDJ og
omdeles til 10 dages hørring alene på den berørte villavej. Herefter indsamler AH
feedback gennem skriftlige svar fra de respektive grundejere vedr. denne etablering. Dette materiale med vort ønske overbringes så kommunen som en samlet
pakke og der orienteres på 2016 generalforsamlingen
 Det reviderede velkomstbrev skal ligges på hjemmesiden, og de berørte / nye
grundejere skal så selv finde frem til det !! – det blev dog drøftet, hvorvidt vi skulle
byde nye grundejere velkommen personligt, men det anses ikke for værende muligt

3. Planlægning i forbindelse med Generalforsamling
a)
b)
c)
d)

På valg er Jens & Gunnar, begge genopstiller
AH spørger suppleanterne om genopstilling
BS spørger revisor om genopstilling
AH stiller forslag til muligt arrangement i forbindelse med generalforsamlingen. Forslag er pt. hvidvin eller rose smagning
e) BS spørger om muligheder ved Wohlenberg
f) AH har booket lokaliteten ’Valhalla’ til den 19. oktober

4. Skt. Hans aften 2016
Nedenstående er delvist tilrettede punkter fra 2015
Båltaler var ved mødets afholdelse ikke på plads; forslag om præstinden fra Oksbøl
eller Hans Jørgen Jacobsen
a) Torsdag den 23. juni kl. 19:00
b) AH udarbejder forslag til indbydelse og program
c) Hvor skal det omdeles?? – der ophænges side ved Fakta, ved Slagter Nielsen & i Pizzeriaet
d) Brænde til bålet må først henlægges fra den 1. juni
e) AH har røde afmærkningspæle og minebånd til afmærkning af et område i nærheden af
det sted, hvor bålet skal stå

f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

AH finder nogle Euro-paller der kan benyttes midt i bålet som stabiliserende dele.
AH aftaler med Chresten om sammenpresning af brændet med hans traktor med
Bålet etableres mandag den 20. juni kl. 19:30
AH henter halmballer hos Jørgen Jørgensen inden kl. 10.00
BS taler med Ingelise omkring hun fremstiller en heks
AH lejer pølsevognen fra slagter Nielsen
AH byder velkommen
Plan for ekspedition fra grillen samt salg af drikkevarer
 JM byder velkommen
 AH i pølsevognen; GDJ er back-up
 BS ved øl & vand
n) BS indkøber: Øl og vand, brød, ketchup, sennep og servietter + vekselpenge
o) AH finder pølser, omkring 50 stk. & gerne vakuumpakket
p) Priser & pengekasse. Vi fastholder et rundt beløb
 Øl - 10 kr
 Pølse & brød – 20 kr
 Sodavand – 5 kr
q) AH kontrollerer aftalen med årets båltaler
r) AH spørger Morten/Kenneth om leje/lån af højttaleranlæg med mikrofon
s) GDJ sørger for strøm fra enten Josiassen eller Allan & Kamma
t) AH har sangblade; omkring 100 stk. – ingen behov for flere kopier
u) AH medbringer tændvæske og fakler
v) JM sørger for affaldsstativ og affaldssække
w) ALLE bestyrelsesmedlemmer deltager ved opsætning af pavillonen & grill tænding
 Opstilling fra kl 18:15
 Afbud fra CJ, der er inviteret ud
x) AH & BS har borde til pølseboden
y) ALLE deltager i oprydningen efterfølgende
z) 3-4 dage efter skal bålpladsen ryddes for resterne fra bålet
æ) AH sår efterfølgende græsfrø

5. Rundgang med repræsentant fra kommunen
Det var den første rundgang i 2 år, efter kommunens tidligere repræsentant rejste,
mens vi ikke blev orienteret. Kommunens repræsentant over GHS er nu Johanne Burgemann
Følgende forhold blev iagttaget & drøftet under rundgangen
a) De skæve lysmaster er indrapporteret, og er under afklaring i kommunen
b) Hjørnet af stien mellem Porsevej & Akelejevej ned mod bus stoppestedet vil blive klippet
ned, således oversigtforholdene forbedres væsentligt
c) Det afklares hvorvidt fliserne på Akelejevej på samme sti kan blive lagt om; flere fald
uheld er sket der
d) Huller i asfalt belægningen på Akelejevej samt Klintevej blev fotograferet og indrapporteret via kommunens hjemmeside
e) Det konstateres at fliserne er løse på både Klintevej & Violvej
f) Nederballestien bliver ikke længere klippet af kommunen; istedet skal dette ske af
grundejerne på Solsikkevej
g) Hækken omkring de tidligere kolonihaver på Oksbølvej skal afklares; den er ikke klippet
i 2 år efter for kolonihave foreningens ophør / konkurs. Det betyder at fortorvet kun
svært kan benyttes
h) En fortsat opretning af søen i vestlig retning vil blive afklaret i efteråret

6. Aktivitetsplan for 2016
a) Bestyrelsesmøde d. 17. januar kl. 15.00 hos AH
b) Tøndeslagning d 7. februar kl. 11.00 på Bellisvej
c) Rundgang med Sønderborg kommune inden 22. maj
d) Bestyrelsesmøde efter rundgang med Sønderborg kommune 22. maj kl. 18.00 hos JM
e) Etablering af bålet 19. juni kl. 12.00 på det grønne område
f) Opsætning af pavillonen 23. juni kl. 18.00 på det grønne område
g) Skt. Hans aften 23. juni kl. 19.00 på det grønne område
h) Bestyrelsesmøde 19. sep. kl. 18.00 hos GDJ
i) Generalforsamling 19. okt. kl. 19.00.
j) Bestyrelsesmøde 14. november kl. 19.00 hos CJ

7. Udestående opgaver
a) CJ & GDJ der skal etableres et regneark for korrelationen mellem grundejere &
vejnavne.
b) CJ – Regneark med GHS medlemmer & deres respektive mail adresser sendes til
AH.
c) JM – 2015 rundgang med kommunen udestår
d) AH – drøftelse af ændret design for hjemmesiden.
e) CJ – muligheder for hyggemiddag for bestyr. & fruer.
f) AH - revideret velkomstmappe til fremsendelse til nye grundejere.
g) AH – finde mulige emner til kasserer pr. november 2016.
h) AH – formulere forslag til vedtægtsændringer.

8. Eventuelt
a) BS orienterede at der er omkring 115 grundejere, der har betalt, mens 15 ikke har.
Der planlægges inkasso for disse.
b) Det er forsat ubekendt for AH, hvem der kan efterfølge BS
De følgende punkter er opsamlet over den seneste tid fra Grundejere i kvarteret; bestyrelsens svar eller kommentarer er indsat i kursiv
c) Manglende overholdelse af regler i lokalplan kan iagttages hos flere grundejere;
dette ønskes enten påtalt af kommunen overfor grundejeren, eller lokalplanen ønskes revideret; udgang fra matriklen direkte til Skrænten samt etablering af andet
end hæk i skel (Løveparken)
 Vor holdning er klar; har man hul i hæk har man også påtaget sig vedligeholdelsespligten
 Den enkelte grundejer må selv påklage evt. brud på lokalplanen overfor kommunen
d) En status på den rejste klagesag omkring grundejer med statuer mv. (Løveparken)
ønskes.
 En eksakt status skal afklares, men forventeligt er sagen afsluttet uden yderligere
handlinger
e) Årsagen til de 3 gravearbejder udført på Skrænten tidligt dette år ønskes oplyst;
samt hvorfor en orientering ikke er tilgået grundejerforeningen?? - Hvorfor har oprydningsarbejdet taget 2½ måned?? – reelt er det pr medio maj fortsat ikke fuldt
afsluttet !!
 Der er tale om en reparation af utætheder / brud i vandforsyningen på hjørnet af
Klintevej samt reparation af kloak pga. rotter på flere steder langs Skrænten

f) Hvor er der ikke tilgået grundejerforeningen en orientering eller varsling førend arbejdet med udskiftning af lysmaster blev igangsat ?? –det arbejde må jo have været planlagt længe.
 Hvad vil kommunen egentlig med sin grundejerforening, når den ikke benyttes ??
-til tider kan vi have vor tvivl, men netop det spørgsmål bedes rettet til Frode Sørensen, der er formand for kommunens teknik- og miljøudvalg
 Der vil derfor nok blive rejst spørgsmål om nedlæggelse af samme grundejerforening på generalforsamlingen - husk at det skal tilgå bestyrelsen i god tid inden
generalforsamlingen 
 De samme lygtepæle fremstår visuelt som kong Volmers røv; det arbejde må og
skal kunne gøres bedre !! - de skæve lysmaster er indrapporteret, og er under afklaring i kommunen. Opsætning af de nyt lamper samt opretningen er ikke givet
til den samme leverandør
 Kommunen bedes (gennem grundejerforeningen) oplyse om, hvornår de resterende glødelamper påregnes udskiftet - det er fortsat uafklaret, men skulle en enkelt lampe være sprunget over, kan den altid fejlmeldes via kommunens hjemmeside herfor.
g) Trafik til og fra en dagpleje på Perikonvej foregår via hul-i-hæk på Porsevej, hvor
dagpleje børnenes forældre ofte benytter en indkørsel på Porsevej til at vende bilen i. Dette er til stor gene og må stoppes: det er tidligere gentagende gange blevet
påtalt over for dagplejeren, der har lovet at ...... men intet er sket!! – Den trafik bedes stoppet omgående
 Det påtales
h) Det konstateres, at der på villavejene køres med voldsom store hastigheder;
grundejerforeningen bør informerer om det uheldige i dette og arbejde aktivet med
at få hastigheden nedbragt
 Emnet vil blive behandlet i forbindelse med generalforsamlingen

.. // Carsten 08/09-2016

