
Den: Torsdag  2015 
  
Kl. : 20.00 
 
Sted: Jon i nr. 39 
 
Deltagere:  
Jon 
Debbie 
Lise 
Jesper 
 
Deltog ikke  
Thomas 
Gaby 

Dagsorden:  Møde 15. januar  2015 
 
1 / Opfølgning – mødereferat – bestyrelsesmøde 17. januar 2015.  
 
2/ Siden sidst - diverse 
 
3/ Fælles overordnet grundejerforening 

• Materiale der er udsendt til alle foreninger 
• Kontingent/bidrag fra GF. Potentilvej - budget behandling. 

 
4/ Økonomi. 

• Status økonomi her og nu 
• Forberedelse til regnskab/årsrapport 2014. 

 
5 / Budget behandling 2015 
 
6/ Arealudvalg - Bjørneklodag m.m / + sommer arbejdsdag.  
 
7/ Festudvalg - Skt. Hans / Sommerfest. 
 
8/ Legepladsudvalg - Oktober rapport + behandling/ evt. reparationer. 
 
9/ Generalforsamlingen - 22. april 2015 

• Praktiske forhold - planlægning. 
• Valg. 

 
10/ Eventuelt 
 
11/ Næste bestyrelsesmøde.     
 
 
 
Referat 
 
Ad1: 
Der er fortsat ingen afklaring i forhold til hegnet ud til banen. 
 
Bestyrelsen har ikke fundet en løsning til hjørnerne ved de 2 
stikvejsindkørsler. Forslag til løsninger er velkomne. 
 
Ad2: 
Pullerterne på de 2 stikveje bliver ikke fjernet, da der kom en del 
indvendinger fra begge stikveje, som bl.a. gik på børnenes sikkerhed. 
 
Søen er nu blevet renset for dunhammerne. 
 
Miljøministeriet har udsendt en skrivelse til alle husstande omkring 
opførelse af en havmøllepark. Denne skrivelse er også sendt til 
Bestyrelsen. I følge kortet som er vedlagt, vurderer bestyrelsen, at 
vores område ikke bliver berørt. 
 
Ad3: 
Der er arbejdet videre i arbejdsgruppen og gruppen har nu udsendt 
materiale ud til alle Grundejerforeninger, som har mulighed for at 
komme med tilbagemeldinger til arbejdsgruppen. Bestyrelsen er fortsat 
positive. 
 
Ad4:  
Status på konti: 
Driftskonto: 99.841,34 kr. 
Vejfonden: 311.526,99 kr. 
 
Regnskabet blev gennemgået. 
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Ad5:  
Budgettet blev behandlet og da legepladsen nu internt er tilbagebetalt 
– blev det besluttet, at fremlægge 2 budget forslag til 
generalforsamlingen  - så der blive taget stilling særligt vedr. vores 
egen vedligeholdelses model. 
 
Ad6: 
Jesper kigger på planlægningen af bjørneklodagen og taler med Gaby i 
forhold til oliering af legepladsen og løftning af faldunderlaget ved 
gyngerne. Det bør undersøges om det kunne være en løsning af 
lægge en plante dug under faldunderlaget. 
 
Ad7: 
Fastelavn aflyses i år pga. vinterferien, som betyder at mange ikke er 
hjemme. 
 
Ad8: 
Jon vil huske Gaby på, at sende oktober rapporten. 
 
Ad9: 
Generalforsamlingen holdes i Hedehuset. Debbie har bestilt lokale. 
Debbie sørger for at bestille sodavand i Hedehuset, når deltager 
antallet kendes. 
Indkaldelsen sendes ud senest 14 dage før Generalforsamlingen. 
 
Valg: 
Jesper Lauge, som er bestyrelsesmedlem er på valg. Han er villig til 
genvalg. 
Gaby, som er suppleant er på valg. Hun er også villig til genvalg. 
 
Ad10: 
Ingen bemærkninger 
 
Ad11: 
Næste bestyrelsesmøde bliver d. 7. maj kl. 19.30 hos Jon i nr. 39. 
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