
Grundejerforeningen Potentilvej 

Referat af Bestyrelsesmøde den 02.02.2021 

 

Dato: tirsdag den 2. februar 2021 kl. 19.30 

Sted: Teams møde 

Til stede: Helle, Per, Lise, Christian 

De numrerede punkter er den oprindelige agenda. Referatet er indlejret som bullits nedenfor. 

1. Opfølgning – mødereferat –bestyrelsesmødet 11. november (er vidst sidste møde?) 
 Ingen nye kommentarer. Evt. nyhedsmail fremover. 

2. Siden sidst: 
 Overordnet Grundejerforening – nyt (HK) 

 Legehuset er nu fjernet. En masse bøvl. Facebook gruppe omdøbt så det fremgår 
bestyrelsen ikke længere er involveret. Vi må fremover ikke selv fjerne et legehus 
(betegnes som selvtægt). Gå videre til kommunen og evt. politiet. 

 Kontingent stigning i den overordnede i forbindelse med yderligere beskæring af 
træer og buske. Se budget (4). 

 Bygninger på Potentilvej (huler, legehuse, skure m.v.) 
 Legehus nu fjernet. Der må ikke bygges noget på grundejerforeningens område 

uden bestyrelsens godkendelse. OK at lave huler af pileflet. 
3. Grønne arealer 

 Udvidet pleje af de grønne områder 
 Fået plan fra BS landskabspleje på yderlige vedligeholdelse af de grønne områder, 

som sammen med mulig vedligeholdelse af faldunderlagt på legeplads vil blive 
behandlet på et separat møde. 

 Legepladsen 
 Se 3.a. 

 Oprensning af søen 
 Den overordnede forening står for søen og er ved at kigge på en oprensning. 

4. Økonomi (Lise) 
 Lise fremlagde årsresultat for 2020 
 Budget 2021 

 Vi afholder et ekstraordinært møde om budgettet for 2021. 
 Indeståender 

 Vejfond: kr 489.644 
 Drift: kr 176.309 

5. Persondataforordningen - opfølgning (HK) 
 Helle har udfyldt standardskrivelse fra PL. Skal ikke være tilgængelig på hjemmesiden. 
 Udfyldelse af formular for medlemmer der forlader bestyrelsen.  

6. Nyhedssider – noget der skal på? 
 Hjemmeside (Per) 

 Per opdaterer sider til at have links på sider i stedet for menu struktur. 
 Virker slet ikke på desktop. 

 Facebook gruppe (Per) 



 Indkaldelse til generalforsamling.  
7. Generalforsamling 

 Afholdes den 27. april 2021 19.30. Sted meddeles med forbehold for Corona. 
 Agenda skal udsendes i weekenden den 10-11. april 2021. 

8. Eventuelt 
 Lise foreslår formel aktivering af suppleanter. Dvs. Christian og Rene. 

 Et punkt til næste generalforsamling og behov for evt. flere suppleanter. 
 Skift af bank til Danske Bank er nu på plads. 
 Christian nævner snerydningen først skete dagen efter seneste snefald. Helle tager dette 

videre til HTK. Samtidigt vil Helle undersøge mht. småreparationer i vores veje. 
9. Næste bestyrelsesmøde 

 18. februar 2021 kl. 19.30 
 Lise vil her gennemgå budget 2021 i forhold til de grønne områder og legeplads. 

NB! Medbring venligst kalender 

Afbud til Helle Krogh på email: helle@mywebmail.dk  eller mobil 22 52 65 95 

 


