
 
Telefonreferat 13-04-21 
 
xxxxxxxxx Agerhaven xx. 
Har modtaget en regning fra kasseren på 2 års vandforbrug. 
2x 100 kubik. 
Ville gerne lave en aftale med mig der gik på at han sendte et billede fra sidst af aflæste/ betalte 
målerstand (2019) samt et billede af måleren pt.  
 Og så fik en afregning efter dette.   
Der står i vandvedtægterne at der kan reguleres når tallene er på plads.  
Jeg måtte erkende at det havde jeg ikke hjemmel til, men han kunne jo prøve at sende anmodningen 
på skrift til kasseren og så måtte han afvente hendes svar. 
Vi aftalte desuden at han ringer til Strube i morgen. Skiftning af vandur. 
Dorte vær obs på mailadressen når du hører fra ham. 
 
 
xxxxxxx Agerhaven xx. 
 
Er meget påvirket af manglende søvn efter at der er kommet nye skraldefolk.  
De er startet kl. 7. og har kørt 3 morgener i sidste uge og foreløbig 2 i denne uge. Hun frygter at det 
er noget der er vedvarende. Især den lille traktor har en generende lyd og pisker frem og tilbage 
flere gange.  
Hun mener at når Møllehøj er et rekreativt område, så bør bestyrelsen sørge for at der ikke arbejdes 
og larmes så tidligt på morgenen.  
Desuden er det for tidligt at græsslåning af rabatterne starter kl. 9.30. 
Jeg lover, at vi tager hendes anmodning op i bestyrelsen, og hun får et svar. Dog tillod jeg mig at 
sige, at jeg tænker det kun er et problem i opstartsfasen og at det vil aftage med tiden. Jeg tænker, at 
når turen er kørt ind, så kommer den lille maskine kun ind i lommen en gang ved afhentning. 
xxxxxxx påpegede også at der var sket øget larm fra Tune flyveplads. Trafikstyrelsen havde ændret 
ruten af propelfly og øget trafikken, hvilket også gav en øget støj. Hun spurgte om det var noget vi 
som bestyrelse reagerede på. 
Jeg måtte medgive at det ikke var noget jeg kendte til. Men bad hende sende noget konkret på skrift.  
Så ville vi kigge på det. 
 
 
Xxxxxxx Fritidshaven xx, har ikke fået afhentet skrald i denne uge.  
Grundet uenighed om vægten af sækken. 
Aftalen er at han henter en ny sæk ved fritidshuset i morgen, og stiller 2 sække til næste uge. Hvis 
vægten holder sig under de 15 kilo. 
 
 


