Referat af bestyrelsesmøde 13.05.2019
Efter de 2 store træer ved blok 2 er blevet fældet, havde vi fællesarbejdsdag d. 7. april,
hvor alt flisen blev lagt ud i bedene især ved blok 3. Tusind tak til alle de fremmødte for
en stor indsats.
Vi skrev i sidste referat, at der vil blive opsat nye vaskemaskiner og tørretumblere.
Desværre er vi stødt på flere forhindringer, som besværliggør etableringen.
L`Easy, som vi har valgt at bruge til opgaven, stiller nu krav om en minimums
omsætning på et så stort beløb, at vi ikke mener, at kunne imødekomme dette.
Derudover er der ventetid på dankortautomater, som skal bruges til betaling.
Vi er i kontakt med firmaet og håber, at kunne finde en løsning.
Flere beboere har på Facebook omtalt det lave vandtryk. Det er desværre ikke noget,
bestyrelsen kan gøre noget ved, - det er et problem mange steder, og skyldes til dels
også vores gamle vandrør, og at der samler sig snavs i rørerne. Blandingsbatterier skal
renses ofte eller udskiftes med almindelige vandhaner for at lette problemet.
Ønsker flere beboere, at afholde beboermøder for at drøfte fælles problemer, er man
velkommen til at indkalde til et sådant – og man kan låne fællesrummet ved at kontakte
formanden.
Der har i det sidste ½ år været afhold 6 beboerarrangementer: 2 fællesmiddage, 2
spilleaftener og 2 kaffemøder. Desværre har opbakningen til disse møder været meget
ringe, og spørgsmålet er om der er interesse for at fortsætte. Vi forsøger dog med et
kaffemøde til efteråret, og håber på, at mange beboere vil spise deres mad udenfor i
selskab med andre hen over sommeren.
Husk at bakke op om loppemarkedet d. 15. juni enten ved at stå med en bod eller blot
ved at møde op og evt. gøre et fund.
Bestyrelsen har et stykke tid arbejdet med at finde ud af, om vi kan få del i de penge, der
evt. vil blive afsat til støjværn næste år. Vi har endelig modtaget svar fra Vejdirektoratet,
der skriver således:
Det fremgår af støjbehandlingsplanen for 2018, at Jægerborgvej er udpeget som et område, der
indgår i de videre undersøgelser om prioritering af fremtidige midler til støjafskærmning. P.t. har
Vejdirektoratet ingen frie midler til nye støjreducerende tiltag på statsvejene. Der er ingen konkrete
planer for etablering af støjafskærmning på motorvejene ved Jægersborgvej. Der er
støjreducerende asfalt på motorvejen ved Jægersborgvej.
Vejdirektoraters basisbevillinger indeholder ikke midler til støjisolering af boliger. Finansieringen af
eventuelle tilskudsordninger afhænger af særskilte bevillinger fra Folketinget. Vejdirektoratet har
p.t. ingen frie midler til støjsikring af boliger. Jeg har fået oplyst, at E/F Jægerhaven i 2002-2003 fik
støjisoleret ejendommen med tilskud fra Vejdirektoratet.

Bestyrelsen vil gerne påpege, at legeredskaber, der opstilles udenfor Jægerhavens
områder, ikke er ejerforeningens ansvar i tilfælde af, at der skulle ske skader og ulykker.
Det vil alene være brugernes ansvar.
Det samme gælder legeredskaber, som opstilles på vores område, men som ikke er
godkendt af generalforsamlingen/bestyrelsen.
HUSK AT KØRE LANGSOMT på vores område, hvor mange færdes og børn leger !

Hilsen
Bestyrelsen

