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1. Undersøgelse af Petanque
2 priser

36.000 3x12meter
48.800 4x15meter
Ekskl. Moms.

Vi vil undersøge om det kunne være at gårdmændene kunne lave noget af det så prisen kan
holdes nede.
Måske var der nogle mænd fra Engbrydeparken der kunne have lyst til at være behjælpelig,
så det kunne blive en realitet.
Vi i bestyrelsen synes at tilbuddet er for dyrt så vi håber på noget tilbagemelding.

2. Bestyrelsen vedtager campingvogne og trailer skiltet fjernes
Fremover er det tilladt at holde på alle store parkeringspladser ud til Ørnevej med campingvogne og trailer.

3. Eventuelt
Glenteklubben er ikke interesseret i at være med i beboerspisning de har nok med deres egen
klub.
Afstemning af grill blev nej.
Vi leder stadig efter nogle der har forstand på IT og TV, som vil hjælpe dem der har svært
ved det. Har du disse evner og tiden, så meld dig.
Vi har vedtaget at købmanden godt må dele lejemålet op i to. Pizzeriaet og købmanden har,
Ifølge KAB, før været delt i to.
Dirigent kursus; deltagere: Niels, Per, og Jannik
Næste Møde er d. 7/5 kl. 19.
Hvis der er nogle der har nogle emner de vil diskutere, så kom ned så vi kan tale om det. Vi
er til stede kl. 18,30, hvor vi modtager beboere fra Engbrydeparken eller giv Allan besked om
det, hvis det er nemmere.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

2/2

