
 

 
Referat af bestyrelsesmøde d. 4. maj 2016: 

 

Deltagere: Dorthe, Louise, Sune, Flemming og Torkil 

Referent: Louise 

Mødested: Dorthe 

 

Velkommen til nye bestyrelsesmedlemmer, Sune og Flemming, 

Lækker kage og is all inclusive, stor tak til Dorthe. 

 
1. På generalforsamling 2016 pkt 8b blev snerydning diskuteret. Bestyrelsen har 

siden mødet fået referat fra 2004 i hænde. Beslutningen om ændring af 

vedtægter i 2004 vedr snerydning paragraf 6 er ikke udført i vedtægterne. 

Ekstraordinær generalforsamling 2004 giver anledning til følgende ændring af 

vedtægter som 2016-bestyrelsen gennemfører. 

 

Ændres fra: 

Snerydning af de private veje. Såfremt et medlem på de private veje ikke 

overholder disse forpligtelser, kan grundejerforeningen iværksætte snerydning 

og grusning, som betales af parcelejeren. 

 

Ændres til: 

Snerydning af de private veje. Såfremt et medlem på de private veje ikke 

overholder disse forpligtelser, kan grundejerforeningen anmode kommunen om 

tilsyn med manglende snerydning og grusning. 

 

2. Arbejdsdag på grønt område, inkl pølse/brød plus kaffe/kage eftermiddag. 

Sættes på hjemmesiden. 

Opgaver: Hængebro, brædder i stykker, græs, maling, gyngestativbeslag, 

ukrudtslugning. Pladevibrator på fliser. 

Dato: lør d. 18/6 kl 10. 

Bestyrelsen mødes 13/6 kl 19:30 for at se hvad der skal gøres og indkøbes. Har 

tidligere bestyrelsesmedlem Janne noget stående af maling til 

grundejerforeningen. Nej. Har Karsten? Torkil undersøger. 

 

3. Grillaften søndag den 28/8 kl 17. Medbring selv kød og tilbehør. Bestyrelsen 

tænder op i grillen på det grønne område. Sættes på hjemmesiden. 

 

4. Grundejerforeningen har ingen formand i det kommende år. Det lykkedes ikke at 

få valgt en ny på årets generalforsamling og ingen har ønsket posten på 



 

bestyrelsens første konstituerende møde. 

 

5. Revisor blev ikke valgt på generalforsamling 2016.  

Poul Busk, Birkevænget 8, er revisor, udpeget af bestyrelsen, og han har 

accepteret. 

Revisor vælges for 2 årig periode, paragraf 17. 

 

6. Nye tilflyttere? 

Måske, ingen i bestyrelsen er kontaktet af ejendomsmægler (refusion). 

Opdages evt. når kontingent mangler. 

Når nye indflyttere meldes deles grundejerforeningens velkomstbrev ud. 

Torkil tjekker op på hvem der har betalt kontingent. 

 

 


