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1.
Vi foreslår at der laves en folder med praktiske oplysninger for området.
Denne kunne indeholde grundejerforeningens regler, relevante telefonnumre og
mailadresser, link til facebookside, hjemmeside m.m. og udleveres til alle
medlemmer af grundejerforeningen.
Formålet er, at alle, nye som gamle, kender regler og vedtægter for området.
Tilflyttere bør hilses velkommen til området af et bestyrelsesmedlem og ved
samme lejlighed få folderen.

2.
Vi foreslår, at der nedsættes et udvalg til at opdatere og modernisere
grundejerforeningens vedtægter. De oprindelige vedtægter er fra 1950 og de
nyeste ændringer til disse er fra 1984. Med enighed kunne vi sætte nye og
tidssvarende normer i foreningen.

3.
Vi vil foreslå, at man bruger støvbinder på vejene for at forhindre støvgener. Der
findes flere midler. Ex. Dustex er et ufarligt middel fremstillet af harpiks og vand.
Det støvbinder gruset og samtidig styrker det grusvejenes stabilitet og holdbarhed.
Det er biologisk nedbrydeligt og har ingen negative konsekvenser for hverken
træer, dyr eller mennesker.

4.
Der er stadig mange, der kører for stærkt på vejene. Hvordan forhindrer vi bedst,
at der bliver kørt for stærkt på vores veje?
Et forslag kunne være udlæggelse af vejbump.

5.
Vi foreslår en opdatering af mail-liste, da det ser ud til, at ikke alle har modtaget
mail ift. rotte-problematikken i vores område.
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6.
Har bestyrelsen en holdning til, at en container med maskine, nu i et lille år, har
stået på grunden ved bommen på Kvædevej?

7.
På sidste generalforsamling blev det vedtaget, at et dræn var nødvendigt i T
krydset Kvædevej/ Cypresvej. Hvad er status og deadline?

8.
Hvad er status på skiltning? Dette ift. skilt for ”Ingen gennemkørsel” placeret lige
efter broen på Cypresvej, samt skiltning ift. lavere fart generelt.

9.
Bestyrelsen har tidligere gjort det klart, at man ikke ønskede ”Til Salg” skilte
opsat ved Hornbækvejen. Lige pt. er der 3. Er dette tegn på en holdningsændring?

10.
Ved bestyrelsen, hvornår vi får fibernet i området?

11.
Vi forstår, at bestyrelsens kasserer er fratrådt. Burde der i den forbindelse ikke
være indkaldt en suppleant, således at bestyrelsen igen havde 5 medlemmer?

12.
Vi efterlyser stadig mere åbenhed fra bestyrelsen, det kunne bidrage til bedre
trivsel i Langesø.
Med venlig hilsen
Ida Stüczen og Gorm Teichert, Kvædevej 1A
Karsten Solaas, Kvædevej 4
Majken og Jess Møller Stemmerik, Kvædevej 3
Alexandra og Jan Krautwald, Cypresvej 13
Susanne og Torben Redlef Kristiansen, Cypresvej 16
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