
Grundejerforeningen Potentilvej 

Referat af Bestyrelsesmøde den 05.10.2021 

 

 

Dato: Tirsdag den 5. oktober 2021 kl. 19.30 

Sted: Hos Lise, Potentilvej 27 

Til stede: Helle, Rene, Lise, Christian og Per 

De nummererede punkter er den oprindelige agenda for bestyrelsesmødet. Referatet er indlejret 

som underpunkter nedenfor. 

 

1. Konstituering 

• Helle har valgt at stoppe som formand. Den tilbageværende bestyrelse takker Helle for 

indsatsen 

• Ny formand: Rene har accepteret at overtage til næste generalforsamling 

• Lise forsætter som kasserer 

• Christian og Per er menige bestyrelsesmedlemmer. Per er referent 

2. Opfølgning – bestyrelsesmødereferat fra sidste møde 

• Udestår blanket fra Debbie om at hun er udtrådt af bestyrelsen (tro og love erklæring) 

o Helle rykker Debbie 

• Der er afholdt opfølgende møde den 18.02.2021 hvor budget og tilbud på legeplads blev 

diskuteret. Der er ikke referat fra dette møde. 

3. Siden sidst: 

a. Overordnet Grundejerforening – nyt (HK) 

• Helle beretter at de endnu ikke har mødtes her efter sommerferien 

• Vedtaget at der skal laves beskæring i området. Der skal arbejdes på en detailplan. 

• Bestyrelsen vil holde fortsat kontakt til den overordnede grundejerforening. 

• Oprensning af sø afventer sæson 

4. Grønne arealer 

a. Opdatering DS Landskabspleje 

• Mangler at få bekræftet at seneste tilbud er inkl. moms. Helle vil få dette 

bekræftet. 

b. Legepladsen 

• Upload af legepladsrapporter udestår og vil blive lagt på hjemmesiden inden længe 

• Der er udlagt nye faldmåtter under gyngerne og sandet er oprenset under 

spindelvævet så disse nu lever op til gældende regler. 

5. Økonomi (Lise) 

• Budget  

o Budgettet er vedtaget på generalforsamlingen 

o Alle har betalt kontingent 

o Indeståender på konti 

▪ Drift: 176.845 

▪ Vejfond: 519.578 

6. Nyhedssider – noget der skal på? 



• Hjemmeside (Rene) 

o Der kigges på restrukturering i vintermånederne 

• Facebook gruppe (HK) 

o Per bliver medadministrator 

7. Indkomne emner (har ikke modtaget nogen endnu) 

• Intet at bemærke 

8. Eventuelt 

• Intet at bemærke 

9. Næste bestyrelsesmøde 

• 15. november 2021 kl. 19.00 hos Lise 

 


