Referat af stiftende møde i bestyrelsen i Finnebyen 30. juni 2021
Til stede: Mathilde, Jens (online), Peter, Timo, Aron og Githa (ref)

1.

Runde – præsentation
Jens Erik Due Odde 4 – 40 år i Finnebyen
Aron Bornholmsvej 11 - 4 år i Finnebyen
Peter – Svanekevej 9 – 5 år i Finnebyen
Mathilde Allingevej 1- 9 år i Finnebyen
Githa Svanekevej 7 – 3½ år i Finnebyen
Timo – Neksøvej 12. – 2 år i Finnebyen
Søren – suppleant – Østerlarsvej – en menneskealder i Finnebyen (
dette møde)

2.

ͧͨͩͪ

– Søren havde afbud til

Konstituering
Benjamin Sibbesen (udenfor bestyrelse) har meldt sig som kasserer, og Birthe Steinson er revisor –
begge valgt på generalforsamling.
Peter har kontakt med Benjamin vedr. at blive koblet på konto mv. Peter tager en aften med
Benjamin og Birthe mhp. overlevering.
Aron fortsætter som formand og Peter som næstformand.

3.

Opfølgning fra generalforsamling

3.1

Højre vigepligt og fartregulering
Fra generalforsamlingen:
Der henstilles også til, at højre vigepligt overholdes i alle tilfælde, da det opleves, at mange kører
hurtigt og ikke overholder vigepligten. Der diskuteres, om man ikke bare kan parkere i begge sider af
vejen og dermed lave chikane mhp. hastighedsnedsættelse. Dette kan være uhensigtsmæssigt for
cyklister, affaldsvogne og brandbiler. Bestyrelsen opfordres til at tage sagen op med kommunen
mhp. bump. Benjamin har haft kontakt til kommunen, som gerne vil lave bump, men så skal vejene
være privatejede.
Finn melder sig til at være med i en arbejdsgruppe, som kan se på det. Men det er vigtigt, at
grundejerforeningen tager sig af det, og der kan henvises til, at der ligger en kommunal børnehave i
området
Bestyrelsen kan nok ikke gøre så meget ved at nogle kører for hurtigt, men vi kan opfordre til, at alle
nedsætter farten og respekterer højre vigepligt.
Mathilde laver opslag på Facebook. Aron taler med børnehaven mhp. at de også opfordrer deres
forældre til at have omtanke for, at der bor børn også i Finnebyen, som skal afsted i skole og
børnehave, og skal passes på, hvorfor det er bedst, at de nedsætter farten og er opmærksomme.
Flere beboere i Lille Finneby har forsøgt at henvende sig til kommunen mh. Fart i området. De er
bleget afvist som almindelige ”private”. Der er ret kraftig gennemkørende trafik på Rytterknægten.
Så Jens opfordrer til, at vi retter henvendelse til kommunen med de to problematikker.

Vi skal have nedsat en arbejdsgruppe, som kan udarbejde en skrivelse, som grundejerforeningen
kan indsende til kommunen.
Aron og Jens vil tage initiativ til at samle en gruppe, som kan arbejde på sagen – herunder evt. at få
flere bump og rette henvendelse til kommunen. Arbejdsgruppen skal gerne starte op efter
sommerferien. Vi samler op på bestyrelsesmøde i efteråret3.2

Lukning af vej til Trillegården
Fra generalforsamlingen:
Der forespørges om bestyrelsen har hørt noget on rygterne med at kommunen vil lukke Trillegården
og lede ad Snogebæksvej og Nykersvej. Der er ikke kommet yderligere udover avisartikler for noget
tid siden. Bestyrelsen følger op.
I bestyrelsen beslutter vi, at vi afventer yderligere information eller tegn fra kommunen om dette,
inden vi sætter gang i noget desangående.

3.3

Heftig trafik på stier
Fra generalforsamling:
Der er en heftig trafik på stien bag Østerlarsvej og andre stier indimellem på ATV, tunede knallerter
og andre hurtigt kørende to-hjulere.
Vi har drøftet dette, og er enige i, at det er et problem. Men vi mener ikke, det er noget, som vi som
bestyrelse umiddelbart kan gøre noget ved. Hvis man oplever dette, må man i givet fald ringe til
politiet.

3.4

Kontakter på hjemmesiden
Fra generalforsamling:
Birthe opfordrer til, at vi anfører navn og telefonnummer på kontakter vedr. rullestillads, telt og
diverse på personer i bestyrelsen, så man ved, hvem der kan kontaktes.
Githa skriver til Kjeld:
Anders slettes fra hjemmesiden som kontakt og som administrator.
Flg. Anføres på hjemmesiden som ny bestyrelse:
Aron Thorsén, Bornholmsvej 11, 26903735 (formand)
Peter Nielsen, Svanekevej 9, 61440710 (næstformand)
Timo Leimbach, Neksøvej 12, 22348217 (rullestativ og telt)
Mathilde Bech, Allingevej 1, 30227315 (Finneposten)
Jens Erik Hansen, Due Odde 4, 40875456
Githa Cajus, Svanekevej 7, 725690975 (kontakt til forsamlingshus)
Søren Ehrenreich Petersen, Østerlarsvej 8, 40 47 66 68 (suppleant)

3.5

Snerydning
-

Der forespørges, hvorfor kommunens snerydning ikke er bedre – man kan næsten ikke
komme ud på vejen. Den kommende bestyrelse vil drøfte dette.

Bestyrelsen har drøftet dette, og tager bestik af situationen, når der kommer sne mhp. en
vurdering af omfanget.

3.6

Rensebånd til kloaker
-

Grundejerforeningen opfordres til at anskaffe et rensebånd til kloaker – Finn er
leveringsdygtig. Bestyrelsen drøfter dette.

Bestyrelsen har drøftet dette. Jens kontakter Finn mhp. om han vil være administrator på
rensebåndet.

4.

Telt og rullestativ
Teltet mangler et sted at bo. Mathilde laver et opslag på Facebook om nogen kan have det liggende
– og dermed være fritaget for kontingent.
Timo bliver kontaktperson vedr. telt og rullestativ. Timo kontakter Kjeld mhp. en opdatering af
udlejningsfunktionen på hjemmesiden.
Mathilde indskriver i næste finnepost en forklaring om booking af telt, og at ved problemer med
booking af telt – kontaktes Timo.

5.

Kommende arrangementer

5.1

Sommerfest
Vi beslutter dato for sommerfest til 28. august. Vi satser trods andet loppemarked weekenden før –
at lave loppemarked om eftermiddagen, hvis nogle børn eller andre vil sælge noget osv. Mathilde
kopierer fra tidligere år.
Måske skal vi have fadølsanlæg?
Hvem er der på dagen? Minus: Mathilde og Peter og Jens
Kommer: Timo, Aron, Githa (Søren?)

5.2

Cykeltur
Vi beslutter dato for cykeltur til 11. september. Mathilde kopierer til Finneposten fra sidste gang.

5.3

Æblemosteri
Vi beslutter dato for æblemosteri til 24. oktober. Aron undersøger allerede nu mulighed for at leje
mosteapparat.

6.

Næste møde
23. september kl. 20.00 hos Mathilde

