
 
 

 
 
 
Beslutningsreferat  
 
Bestyrelsesmøde den    18/5 Næste bestyrelsesmøde Tirsd. 17/8 
 
Deltagere: Essy Basseri K24, Malene Dørge S31, Ulrik Grønborg K25, Carsten 
Puggaard K55 og Birthe Jacobsen S53. 
 

1. Valg af referent: Malene er referent 
2. Godkendelse af sidste referat: dette er godkendt 
3. Økonomi: intet nyt 
4. Skiltning ved Netto + orientering: der har været manglende kontakt og dialog 

med kommunen under bygningen af Netto. Det opleves at de ikke har været 
interesseret i dialog med beboerne i første række på Korshøjen. Beboerne er 
meget generet at trafikken af lastbilerne til Netto. Der er ind i mellem kunder 
til Netto der parkerer på de private parkeringspladser. Lyset henne ved 
vareindleveringen (sensor) er generende for beboerne. Der er forsat kontakt til 
kommunen/Netto vedr. dette. Bestyrelsen orienteres af beboer fra første række. 

5. Rødder: Flere træerne på parkeringspladserne foran husene, har voldsom 
opbuling af SFsten p.g.a. rødder. Bestyrelsen gør opmærksom på, at det 
påhviler grundejeren at få udbedret og ligeledes er den enkelte grundejer 
forsikringsmæssig ansvarlig.  

6. Skraldespande: Der kommer ændrede antal skraldespande til sortering i 2023. 
Bestyrelsen følger dette m.h.p.  om der kan tænkes fælles løsninger. 

7. Kloakdæksel: der er noget nødvendigt vedligeholdelse at kloakbrønde. 
Bestyrelsen går videre hermed.  

8. Asfaltering: Korshøjen bliver asfalteret af kommunen grundet voldsom dårlig 
stand efter byggeriet efter henvendelse fra beboerne i første række. 

9. Arbejdslørdag: Der er arrangeret arbejdslørdag den 29/5 fra 9-12, der er 
mandefald og der ønskes hjælp til afviklingen – se opslag på Facebook. Ved 
manglende tilslutning udskydes arbejdslørdagen formentlig.  

10. Planlægning af generalforsamlingen og valg til grøntudvalget: der planlægges 
ny generalforsamling tirsdag den 26/10 2021 

11. Grøntudvalg: 
- Buske ved Netto påkørt af ”Netto” er nu klippet ned og der bliver holdt øje 

med nyvoksningen af disse mhp. evt. erstatning. 
- Kommunen har udbredt sig udbudsmateriale fra Danjord og BG og fået 

dette tilsendt.  
12. EVT: Bestyrelsen gør opmærksom på Facebookgruppen for ”højene”: 
Skodshøjen/Korshøjen/Jættehøjen, da der også her er opslag fra flere beboere.  



 


