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Bestyrelsen synes, at der udover den løbende information på foreningens hjemmeside
www.gf31,dk, også er behov for en kort information til alle medlemmer om status på
vejprojektet, snerydningen og fejning af veje.

• Status for vejprojektet

o Vores entreprenør KBF afsluttede vejprojektet den 12. oktober. I praksis resterer
dog nogle mindre opgaver, fx at retablere de gule markeringer på kantsten ved
vejkryds. Om vi får lov til at genindføre hajtænder ved vejkryds afventer politiets
afgørelse

o Er der medlemmer, som er opmærksomme på mangler ved udførelsen af
vejprojektet, herunder etableringen af overgange mellem fortov og private
indkørsler og indgange, så vil Bestyrelsen gerne have det at vide. Frist for
indberetning af mangler er 15. december 2011

o Bestyrelsen samarbejder med Nordea om at få konverteret vores byggelån til et
langsigtet lån. Hvert medlem vil inden længe modtage et tilbud om enten at
indbetale sin andel af vejprojektet kontant eller at indgå i en løbende
afdragsordning på lånet.

• Snerydning

o Bestyrelsen har opsagt snerydningsaftalen med Hoffmann. Beslutningen blev
taget på baggrund af kritikken på generalforsamlingen. Snerydningen er nytteløs,
og vi smider penge ud af vinduet, lød det fra flere medlemmer. Den enkelte
grundejer vil fremover fortsat have ansvar for, at der bliver ryddet sne og gruset,
saltet m.v. på vej og fortov, men nu uden hjælp fra en entreprenør. Bestyrelsen vil
selvfølgelig evaluere konsekvenserne af opsigelsen af ordningen.

• Fejning af veje

o Til foråret, når sneen er væk, vil bestyrelsen prøve at lade firmaet Munck feje
vores veje. Derved mindsker vi risikoen for, at vejbrønde blokeres af blade og
affald og svømmer over. Munck har givet os et favorabelt tilbud på at feje vores
veje med en af deres store fejemaskiner.

• Opfordring

o Medlemmerne opfordres til at tage foto af lastbiler, som laver skade på vores veje
og fortove og derefter orientere bestyrelsen om det. Alternativt kommer vi selv til
at hænge på udgiften.
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