
Bestyrelsens beretning: 
 
Tak til Bestyrelsen 
Allerførst vil jeg benytte lejligheden til at takke medlemmerne af Bestyrelsen for samarbejdet. 
Vi afholder jævnligt bestyrelsesmøder, som det kan ses af Bestyrelsesreferater på hjemmesiden.  
 
Informationsmedier 

 Foreningens hjemmeside er under opdatering. Se blandt andet referater og generel information. 
o Ideer modtages gerne – send mail til bestyrelse@potentilvej.dk 

 Foreningens Facebook gruppe anbefales.  
o Anmodning om optagelse er udelukkende for beboerne på Potentilvej. 

 
Persondataforordningen af 25. maj 2018 / GDPR 

 Der er oprettet to kontakt mailadresser til bestyrelsen 
o Bestyrelse@potentilvej.dk = Formanden 
o Kasserer@potentilvej.dk    = Kasseren 

 

 Medlemsregistret opdateret. 
o Kopi er udelukkende lagret hos formanden. 

 GDPR punkt oprettet på foreningens hjemmeside. 

 Der kræves Tro & Love erklæring fra udtrædende bestyrelsesmedlemmer, hvor der er underskrives, 
at alle persondata – typisk e-mails – er slettet. 

o Det udtrådte bestyrelsesmedlem er – ved misligholdelse – selv ansvarlig overfor 
Datatilsynet. 

 
Grønne områder: 

 Fsva. vore grønne områder er der i 2021 indhentet tilbud på yderligere arbejde.  
Dette blev aftalt på generalforsamlingen 2020.  

o Dette vil fører til yderligere udgifter på det grønne arbejde.  
o De øgede udgifter – samt forslag til dækning - vil blive yderligere belyst under punktet 

”Budget” 
o Årsagen er at vore arbejdsdage er blevet nedlagt pga. for få deltagere i arrangementet. Det 

blev derfor tidligere aftale at vi betaler os fra opgaven. 
 
Jeg vil gerne sige tak til Søren og Flemming for at beskærer buskene i området. 
 
Legepladsen 

 Der er i 2021 blevet skiftet gummiunderlag og renset for græs og ukrudt under gyngerne. 

 Ligeledes er der foretaget en grundig oprensning under spindelvævet. 

 Christian - der foretager legepladsgennemsyn - har konstateret at gummislangen på kæden på én af 
gyngerne, er lettere defekt og får udbedret hurtigst muligt. 

 Bænkesættene har ligeledes fået konstateret råd i ét af brædderne. Her har Flemming Bruun lovet 
at udbedre skaden – Tak for det! 

 Under Indkommende forslag, vil Bestyrelsen forslå at Spindelvævet nedlægges.  
o Årsagen er meget minimalt brug af legeredskabet og en øget udgift til vedligeholdelse af 

underlaget. Udgiften / minimeret udgift behandles senere under punktet ”Budget”. 
 
Overordnede grundejerforening 
 

 Der er igangsat en dialog med Den Overordnede grundejerforenings bestyrelsesformand om 
sammensætningen af dennes Bestyrelse. 

 
o Som vedtægterne er udformede, kan alle medlemmer i hele Kraghave området stille op til 

valg.  
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o Dette udfordres nu af os, da det efter G/F Potentilvejs Bestyrelses mening, skal være de 
underliggende grundejerforeningers Bestyrelser / Formænd, der bør deltage. 

 
o På Den overordnede grundejerforenings bestyrelsesmøder, kan der besluttes 

udgiftsforøgende aktiviteter, som de enkelte underliggende grundejerforeninger ikke er 
vidende om eller har budgetlagt. 

 
o Formanden for D O G/F er principielt enig og vil løfte problemstillingen. Det kræver dog 

vedtægtsændringer først. 
 

 Vedligeholdelse af søen mod jernbanen 
o Søen mod jernbanen, vil efter 15. august 2022 blive oprenset på nordsiden – altså mod 

Hedehusene stien.  
o Dvs. at den oprenses for buske, siv og småtræer. Dele af brinken - der har udvidet sig ud i 

søen – opgraves.  
o Budgettet ligger i D O G/F 
o Der er gyldig dispensation til diverse myndigheder 

 Denne udløber i 2022. 
 

 
 
 
 

 Beskæring af træer og buske ved støjvold, for at give plads til græsslåning 
 
Tak for jeres tid 
 
  



Bilag  
 
 
GDPR – også kendt som EU’s Persondataforordningen. 

  

                                                                                           I krafttrådt den 25. maj 2018. 
  
Formål: 
At beskytte dig som privatperson og dine data endnu bedre når foreninger og virksomheder håndterer 
oplysninger. 
  

Brug: 
I Grundejerforeningen Potentilvej anvender vi det, man kalder ”Almindelige personoplysninger” for at 
kunne sende dig informationer og opkrævninger fra Grundejerforeningen. 
  
Vi har følgende data registreret om dig som grundejer: 

 Adressen på dit hus 

 Dit navn 

 Din e-mailadresse, som benyttes til: (Vigtig: Venligst informer, hvis mailadressen ændres) 

 Udsendelse af information og nyheder. 

 Udsendelse af indkaldelse til generalforsamling 

 Information om opkrævning af kontingent 
Oplysning om dit navn, adresse og generisk e-mailadresse på hjemmesiden, såfremt du er valgt til 
bestyrelsen 
  
Om disse oplysninger gælder der følgende: 

 Vi videregiver ikke dine oplysninger uden dit udtrykkelige samtykke. 

 Vi sælger ikke oplysninger til markedsføring. 
  
Grundejerforeningen Potentilvej er dataansvarlig efter gældende regler om beskyttelse af 

personoplysninger. 
Du har altid ret til at få indsigt i, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, og bede om at få dem rettet 
eller slettet, hvis de er ukorrekte, ufuldstændige eller irrelevante. 

  
 
Bestyrelsen - Grundejerforeningen Potentilvej 15. marts 2022 

 


