Alboa´s afdeling 10

Afdelingsbestyrelsen

Lykkesholms allé – 8260 Viby J.
Email: peter.and@oncable.dk - - Tele: 2072 1355 - Homepage: www.afd10.dk

Referat fra bestyrelsesmødet lørdag d. 7. juli 2018 kl. 10:00
I fællsehuset.
Referent: Niels Sørensen.
Tilstede var: Peter Andersen, Niels Sørensen, Preben Glud og Kirsten Holst.
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden.
2. Godkendelse af referat fra sidste møde.
3. Meddelser. (Forslag Lykkesholms Alle 11)
4. Budgetkontrol for perionden 1. januar – 31. maj
4a. Budget 2019
5. Lokalplan 1070
6. Evt.
1) Dagsorden godkendt.
2) Referat fra sidste møde godkendt.
3) Vi har fået et udkast til dagsordet til afdelingsmødet d. 17 september, Preben Glud
opstiller ikke igen, Kirsten Holst opstiller til bestyrelsen.
Kirsten Holst har modtaget et foreslag om at man ikke må slå græs eller klippe hæk i
weekenden fra beboeren på Lykkesholms Alle 11, Kirsten giver beboreren besked om at
det er noget det kun kan besluttes på et afdelingsmøde, så vil de have det vedtaget skal
de indsende et foreslag om det.
Peter Andersen har afholdt møde med inspektør Michael Larsen angående
opfølgninger efter Inspektør Hans Jørgen Rohde der sluttede d. 31. Maj.
Der skal indhentes tilbud på ny stensætning og hæk på baghaven til Lykkensholms Allé
7 – 13 da den er ved at vælte ud over vejen.
Der skal klages over hækken på hjørnet af Bjørnholms Allé og Lykkesholms Allé, den er
for høj og skal klippes ned.
4) Budgetkontrol for perioden 1. januar til 31. maj blev gennemgået og taget til efterretning.
4a) Vi har gennemgået budgettet forslaget for 2019 bestyrelsen havde ingen bemærkninger,
Peter Andersen meddeler Cindie at vi ikke har indvendinger til det.
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5) Peter Andersen har været til møde med Viby Fællesråd, Kongsvang Skovdal
grundejerforening og Viby grundejerforening, der er lavet en god indsigelse til lakalplan
1070 samt en klage over at Aarhus kommune ikke forlanger en VVM undersøgelse af
den nordlige del af lokalplanen, da der kan forkomme forurening fra tidligere industri på
grunden.
6) Intet til Evt.
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