Nyhedsbrev januar 2019.
Nyt fra bestyrelsesmødet
Årets første bestyrelsesmøde omfattede bl.a. en foreløbig gennemgang af økonomien for 2018, selvom det
endelige regnskab ikke er afsluttet endnu. Budget 2019 er blevet rettet, da renovering af skotrender trækker
ud til 2019, og ikke blev afsluttet i 2018 som forventet.
Der er kommet et forslag til generalforsamlingen fra grundejere om, at bestyrelsen skal undersøge
mulighederne for at få etableret ladestationer til el-biler i Rønneholtparken. Bestyrelsen går i gang med det
allerede nu, og vil både undersøge de tekniske muligheder samt de økonomiske og juridiske konsekvenser.
Formodentlig vil det være muligt at præsentere resultatet af undersøgelsen eller en status af den på
generalforsamlingen i marts.
TV pakker
YouSee har ændret deres tilbud om BlandSelv løsninger for TV pakker. Det har givet anledning til en del
forvirring, som bl.a. skyldes, at de har en ”pakkestørrelse”, som ikke er med i vores aftale med dem. Vi giver
hele forklaringen på vores hjemmeside TV pakker og Hybridnet
Renovering af skotrender
Egentlig skulle arbejdet med renovering af skotrender være afsluttet i 2018. Desværre har Phønix ikke nået
det, så derfor vil der blive arbejdet på tagene i Cedervangen, når vejret bliver til det.
Overdækning ved materielgården
For et års tid siden fik vi renoveret værksteder, garager og mandskabsrum ved varmecentralen. Nu har vi
fulgt op med en overdækning af materielgården bag værkstedet, og snart vil der blive etableret en port i
hegnet, så vi kan køre direkte ind med vores redskaber. Det betyder også, at vi kan få dem væk fra det grønne
område nord for værkstedet, så man slipper for at se på dem, og så de står bedre beskyttet mod vejr og vind.
I græsset fra porten til fortovet vil der blive lagt græsarmering, så området kan tåle, at man kører der.
Nye planter på parkeringspladserne
På parkeringspladserne står der runde betonkummer med beplantning i. Der er ganske få, som er pæne og
vedligeholdte, men de fleste er i ringe stand. Vi har i løbet af efteråret ryddet dem for beplantning, og når
vejret bliver til det, vil vi plante kirsebær laurbær planter i alle kummer. Der er også et par kummer, som er
gået i stykker, og de vil blive udskiftet. Som ved alle de seneste nyplantninger vil der blive lagt vandingsdræn
i kummerne, så vi i tørre perioder kan sikre, at de overlever.
Mødedatoer
I løbet af foråret holder vi et par møder, som kan have almen interesse.
Der holdes introduktionsmøde for nye grundejere 5. marts. Der vil også blive sendt invitation direkte til de
enkelte grundejere.
Der holdes møde med legepladsrepræsentanterne 7. maj, så hvis der er idéer eller ønsker til legepladser eller
de omgivende grønne områder, så sig det til jeres repræsentant. I kan finde liste over disse frivillige ildsjæle
her Legepladsrepræsentanter
Endelig er der som tidligere annonceret generalforsamling 25. marts.

