Nyhedsbrev fra GKL-bestyrelsen

Maj 2019

Konstituering af bestyrelsen
Som det blev udtrykt på generalforsamlingen, har bestyrelsen været
bekymret for, hvordan det store arbejde, som Brian præsterede i sit
hverv som kasserer, kunne videreføres. Vi har dog efter generalforsamlingen været så privilegerede, at Lotte Gylling har sagt ja til at hjælpe
med at løfte arven efter Brian. Lotte vil således i samarbejde med vores
nye kasserer, Morten Ax, stå for det regnskabstekniske arbejde.
Ved et konstituerende bestyrelsesmøde afholdt primo april, blev
bestyrelsen konstitueret som beskrevet nedenstående.
Formand:
Erik Hansen - Valgt 2018
Næstformand:
Ole Thagaard - Valgt 2018
Kasserer:
Morten Ax – Valgt 2019 (i samarbejde med Lotte Gylling)
Udvalget Veje og Stier:
Finn Hansen - Valgt 2019 (udvalgsformand)
Jonas Nyborg – Valgt 2019
Erik Hansen - Valgt 2018
Udvalget Grønne områder:
Rune Andersen – valgt 2018 (udvalgsformand)
Morten Ax – Valgt 2019
Ole Thagaard - Valgt 2018
Webmaster/sekretær:
Jonas Nyborg – Valgt 2019
Se opdaterede kontaktinfo her: https://gkl-solbjerg.dk/bestyrelsen/

Igangværende arbejde
Asfaltering: Der arbejdes henimod igangsættelse af asfaltering på 1. etape (vænget K 21 –
79). Når kontrakt og tidsplan er på plads, vil de berørte parceller blive informeret.
Nummerskilte: Bestyrelsen er i dialog med kommunen omkring opfriskning af disse skilte.
Ny sti: Stierne i området blev, på generalforsamlingen, diskuteret generelt, og det blev foreslået at etablere en sti ved punkt 18 på oversigtskortet, da området alligevel benyttes som
sti. Bestyrelsen forventer at igangsætte dette arbejde, og stien forventes udlagt som stenmels-sti, da der er gode erfaringer med stenmel på stierne i området omkring møddebro
parkvej.

“Nyheder”

Klipning i pur og fejning af vejene
Dette arbejde blev, som det hører sig til, udført inden
konfirmationsperioden.
Stort tillykke til de af GKL’s beboere, som i disse dage er
blevet konfirmeret.

Nabohjælp-skiltet i Lystenlund
Da den oprindelige placering var i strid med
reglerne, er skiltet nu opsat på lygtepæl i
højre side af vejen.

Højtliggende kloakdæksel er udbedret
Brønddæksel på det grønne areal fra K21-31 og frem til cykelstien er
blevet udbedret.

