
Grundejerforeningen Potentilvej 

Referat af Bestyrelsesmøde den 23.02.2022 

    

Sted: Hos Rene, Potentilvej 17 

Til stede: Rene, Lise, Christian og Per 

De overordnede punkter er den oprindelige agenda for bestyrelsesmødet. Referatet er indlejret som 
underpunkter nedenfor.   
 

 Opfølgning – bestyrelsesmødereferat fra sidste møde  
o Rene rykker Helle igen for udtrædelseserklæring 

 
 Siden sidst:  

o Overordnet Grundejerforening – Dialog om deltagelse?  
 René har haft dialog med Bo Hatting om søen - Materiale medbringes af René 

 Bo foreslår at siv og beplantningen ud mod cykelstien og ud mod jernbanen 
ryddes. Den samlede bestyrelse er enige i den overordnede bestyrelses 
forslag. Rene meddeler dette til Bo Hatting som varetager arbejdet. 

 Beskæring i området - Materiale medbringes af René. 
 Rene deler materialet med bestyrelsen 

o Der vil blive beskåret træer og buske på støjvolden samt andre 
steder i området. Primært for at græsslåning kan foretages 
uhindret. 

o Der sås vilde blomster i trekantområdet ved Hostavej 
 Der er kommet nye beboere nr. 37 og nr. 12. 

 Kontaktinformation er på plads 
 Velkomstfolder er lagt i postkasserne 

 
 Grønne arealer 

o Opdatering BS Landskabspleje  
 Skal vi få aftalen igangsat til sæsonstart?  

 Nej bestyrelsen har besluttet at afvente generalforsamlingen 
o Legepladsen – Status 

 Christian har lavet inspektion i februar 
 På sigt skal det ene sæde i en af gyngerne skiftes 
 Lukke plastikafskærmning på kæderne for gyngerne 
 Per ligger på hjemmesiden 

 Økonomi (Lise)  
o Budget  

 Budgetpunktet for vedligeholdelse af den grønne arealer forhøjes til 25.500 til at 
dække den nye aftale med BS landskabspleje. Dette giver samlet et mindre 
underskud. Vi har i flere år kørt med overskud og bestyrelsen indstiller til at bruge 
midler fra driftskontoen vi i forvejen betaler negative renter af. Alternativt skal 
kontingentet forhøjes. 

 Lise afleverer regnskab til revisor 
o Indeståender på konti 

 Driftskonto 
 Kr. 173.077 

 Vejfond 
 Kr. 518.599 



o Materiale til revisor 
 Lise laver endeligt budget samt regnskab og sender til Hanne 

 
 Generalforsamling 2022 opgavefordeling 

o Lokalebooking - Per booker lokale i uge 17 
 Kan Brian være dirigent denne dag? - Per 

o Udarbejde dagsorden - Rene 
o Indkaldelse til generalforsamling når lokale og dato er kendt - Rene 
o Regnskab 2021 / Budget 2022 - Lise 
o E-mail til medlemmer om forslag til generalforsamlingen - Rene 
o Spørge Hanne om genvalg som revisor - Lise 
o Spørge Brian om genvalg som revisor suppleant - Per 
o Indkøb af øl og vand hvis nødvendigt - Christian 
o På genvalg: formand Rene, Per, Lise, Brian, Hanne 

 
 Nyhedssider 

o Hjemmeside (Rene)  
 Rene har opdateret forside, kontaktinfo m.m. 

o Facebook gruppe (HK) 
 Per bliver medadministrator – den er vist på plads ikke?  

 Per rykker Helle for at fjerne sig som administrator 
 Grupper ændres til at kun administrator kan godkende medlemmer 

 
 Indkomne emner fra medlemmerne 

o Intet 
 

 Eventuelt 
o Intet 

 
 Næste bestyrelsesmøde 

o Intet før generalforsamlingen 

 


