
Den: 17. maj 2017 
  
Kl. : 19.30 
 
Sted: Lise 
 
Deltagere:  
Jon 
Debbie 
Lise 
 
Deltog ikke  
Jesper 
Gaby 
Thomas 

Dagsorden: Møde 17. maj 2017 
 
1 / Opfølgning – mødereferat – bestyrelsesmøde 18. januar 2017.  
 
2/ Konstituering. 
 
3/ Siden sidst - diverse - herunder evaluering: 

 Generalforsamlingen den 19. april 2017 
 
4/ Økonomi 

 Status økonomi her og nu 
 
5/ Projekter uden for Grundejerforeningens områder. 
 
6/ Forslaget fra Generalforsamlingen vedr. hjertestarter. 
 
7/  Udvalg 

 Legepladsudvalg - ny rapport + behandling/ evt. reparationer 

 Arealudvalg 

 Arrangement udvalg - de kommende arrangementer 
 
8/ Infoblad - via mail. 

 Kontingent indbetaling 2017 
 

9/ Eventuelt 
Ingen bemærkninger 
 
10/ Næste bestyrelsesmøde 
 
 
Referat 
 
Ad1: 
Jon vil følger op på hjørnerne ved de to stikveje, da det ligner at de 
mangler jord. 
 
Bestyrelsen har drøftet hvorvidt det er bestyrelsens opgave at gå 
videre med de bemærkninger der er til togstøjen, som nogle matrikler 
har påpeget. Bestyrelsen er kommet frem til, at problemstillingen ikke 
hengår til vores opgave vedr. fællesarealer – og vil derfor anbefale, at 
der fra medlemmer selv evt. rettes henvendelse til kommunen. 
 
Der arbejdes fortsat på sagen omkring en åbnings mulighed af 
bommen ved indkørslen ved Frøgård Alle. 
 
Ad2: 
Bestyrelsen konstituerede sig som følgende: 
Jon – Formand 
Jesper – Næstformand 
Lise - Kasserer 
Debbie – Sekretær 
 
De tre faste udvalg har følgende udvalgsformænd. 
Jesper – Arealudvalget 
Gaby – Legepladsudvalget 
Troels - Festudvalget 
 
Ad3: 
Siden sidst - diverse: 
Der er komme information om 2 hussalg. Bestyrelsen sørger for et 
velkomstbrev.  
 
Efter  Generalforsamlingen den 19. april 2017 
Datoer for hvornår bestyrelsens medlemmer samt suppleanter er på 
valg, skal ændres på hjemmesiden. Debbie vil sende rettelserne til 
Tina, så de kan blive lagt ind på hjemmesiden. 
Tina Tved som står for vores hjemmeside flytter til efteråret. Der skal 



derfor findes en afløser. Jon vil spørge Helle fra nr. 25 om hun kunne 
have lyst. Takker hun nej, så har Debbie taget opgaven, men kun så 
der bliver lagt de mest nødvendige ting ind. 
 
Ad4: 
Status på konti: 
Driftskonto: 97.682 kr. 

Vejfond: 371.527 kr.  

 
Vi venter på betaling af kontingent for 2017, som skal indbetales d. 
1.6.17 
 
Der er afregnet det første store beløb til den fællesgrundejerforening 
på ca. 26.000 kr. 
 
Ad5: 
Der er pt. intet nyt i sagen omkring mobilmasten.  
 
Bestyrelsen vil som nævnt på Generalforsamlingen være 
opmærksomme på tiltag omkring det kommende byggeri af vandland. 
 
Ad6: 
Forslagsstiller har sendt yderligere information, hvori  det bl.a. fremgår, 
at en løsning på fællesarealet vi forøge projektet med 40.000 kr. i 
installationsomkostninger, hertil fortsat ca. 17.000 kr. for 
hjertestarteren.  
Bestyrelsen er i lighed med Generalforsamlingen indstillet på løsningen 
om en fællesareal løsning. 
Bestyrelsen vil prøve at rette henvendelse til nogle af de øvrige 
foreninger, og høre om der var nogen som kunne være interesserede i 
at være en del af dette projekt, så udgiften kan deles ud på flere 
grundejerforeninger. 
Vi må endvidere afvente svar fra trygfonden omkring tilskud.  
 
Når der er overblik på diverse åbne spørgsmål – ser bestyrelsen på det 
igen – men vil for nærværende anlægge, at en gennemførelse af 
projektet først skal via en ekstra ordinær generalforsamling. 
 
Ad7: 
Legepladsudvalg: 
Gaby har lavet ny legepladsrapport, som vil kunne ses på 
hjemmesiden.  
Til Bjørneklodagen lørdag d. 20.5.2017 skal legepladsen olieres.  

 
Arealudvalget: 
Rengøring og vedligeholdelse af vores arealer aftales nærmere med 
Jesper, når vi nærmer os vores arbejdsdag som er i august.  
 
Arrangementudvalg: 
Sankt Hans er i år fredag d. 23.6 og der vil komme invitation ud 
senere. Der sendes igen i år en invitation rundt til de øvrige 
grundejerforeninger. Da det er fredag vil der være mulighed for at 
komme og grille, hvis man har lyst. Da det er fredag, så tændes bålet 
først kl. 21.30. Der vil også blive mulighed for køb af fadøl og 
sodavand. 
 
Ad8: 
Infoblad er netop udsendt. Husk kontingentbetaling d. 1. juni 2017. 
 
Ad9: 
Ingen bemærkninger under eventuelt.  
 
Ad10: 
Næste bestyrelsesmøde bliver d. 20.9.2017 

 


