Referat fra bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Klostermarken
30. januar 2020
Møde afholdt ved Claus Mikkelsen.
Følgende deltog i mødet:
Claus Mikkelsen, Henrik Abel, Gitte
Hansen, Mikkel Schmidt og Vibeke
Thyssen.

1. Afslutning på
afleveringsforretning af området
mellem grundejerforening og
Esbjerg Kommune

Kommunen er vendt positivt tilbage vedrørende vores
bemærkninger til overdragelsesdokumentet, dog er der
nogle enkelte sproglige ting, som de ikke ønsker rettet.
Der var enighed om, at Claus giver kommunen besked om,
at vi accepterer deres endelige forslag til
overdragelsesdokument.

2. Ideer til nyt på lejepladsen

Claus og Henrik redegjorde for deres undersøgelser.
Der var enighed om, at vi på generalforsamlingen
fremsætter forslag om, at bålhytten – hvor taget er i meget
dårlig stand - pilles ned og at der etableres nærmere
angivne legeredskaber på stedet. Henrik indhenter et
endeligt tilbud fra JRJ inkl. opsætning og faldunderlag.
Mikkel arbejder videre hermed.

3. Opfølgning på etablering af nyt
betalingssystem.
4. Udtynding af skoven ved
Klostermarken, Obbekjærvej og
Limes Vej

Mikkel har haft et møde med en kommunal skovarbejder,
hvor de sammen besigtigede skoven. Skovarbejderen
oplyste, at der var behov for en kraftig udtynding af
lærketræerne, der var ved at kvæle løvtræerne. Ligeledes er
der en del væltede lærketræer, som bør fjernes. Hans
forslag var at tynde ud i lærketræerne, således at nogle
enkelte blev stående. Han var overrasket over omfanget og
vil rekvirere en skovningsmaskine til rækkerne med
lærketræer. Der blev ligeledes talt om udtynding/fjernelse
af bevoksning ud til baghaverne på Limes Vej 2-10, hvor et
par beboere har klaget over indhængende løv over skel.
Denne udtynding vil han udføre med håndkraft. Inden dette
påbegyndes, tager Mikkel dog kontakt til de 5 grundejere,
som berøres heraf, for at finde ud af, hvad de ønsker
udtyndet ud til Limes Vej, hvorefter det markeres til
skovarbejderen.
Skovarbejderen gjorde opmærksom på, at der vil gå et par
år, før sporene fra udtyndingen forsvinder.
Vi lægger en besked på Facebook, inden arbejdet starter.

5. Planlægning og arbejdsfordeling
Vedrørende den kommende generalforsamling.

Dato 19. marts 2020 kl. 19.30 i Ribe Fritidscenter.
Planlægningen og arbejdsfordelingen blev nærmere drøftet.
Der er, ud over bestyrelsens forslag vedrørende bålhytten,
aktuelt indkommet et forslag Linda og Finn Jensen til mulig
vedtagelse på generalforsamlingen.
Fristen for forslag udløber den 1. februar 2020.

Eventuelt. Vi drøftede, at vi mangler en ”velkomstpakke” til nye beboere. Mikkel undersøger, om der
tidligere har været udarbejdet en sådan. Hvis ikke udarbejder vi en ”velkomstpakke”.

