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Referat af bestyrelsesmøde 16. januar 2020 

 

Til stede: Birgit (160), Karen (156), Lena (134), Poul (178), Nels (130) og Bo (98). 

Karen er referent. 

 

Siden sidst. Der har ikke været aktivitet siden sidste møde. 

 

Legepladsen: 

Bestyrelsen besluttede at afslutte samarbejdet med Nordisk Legepladsinstitut m.h.t. 
legepladsinspektioner, da vi ikke har været tilfredse med servicen. I stedet foretager 
bestyrelsen selv inspektioner 2 gange årligt i henhold til DS/EN 1176. 

Taget på ”Yrsa’s kiosk” og ”trædepladen” ved rutsjebanen skal udskiftes. Poul og Bo 
indkøber materialer og foretager reparation til foråret. 

Bestyrelsen diskuterede om vi kunne få sandblæst malingen på legepladsen da denne 
skal fjernes og udskiftes med en oliebaseret heldækkende træbeskyttelse. Vi kan selv 
male legepladsen i forbindelse med næste arbejdsdag, men fjernelse af gammel 
maling, vurderes at blive for ressourcekrævende i forbindelse med en arbejdsdag. 

Lena vil undersøge, hvilken maling som skal anvendes på legepladsen. 

Poul vil indhente tilbud vedr. sandblæsning. 

 

Økonomi: 

Regnskabet afventer revidering. 

 

Grønne områder / vedligeholdelsesaftale: 

Der er fortsat problemer med parkering på græsarealer. Dette skaber dybe furer, som 
hindrer græsslåning i sommerhalvåret. Bestyrelsen henstiller kraftigt til, at der 
parkeres på parkeringspladserne eller egen grund. 

Bestyrelsen besluttede at nedlægge Rododendronbedet ved legepladsen og plante 
græs i stedet, da det er omkostningstungt at få det luget og planterne ikke trives på 
stedet. Bedes nedlægges i forbindelse med arbejdsdagen. Bestyrelsen diskuterede 
også vores vedligeholdelsesaftale og vil afsøge forskellige muligheder. 

Fodboldmål skal repareres, nettene skal evt. udskiftes helt. Nels tjekker om de kan 
holde en sæson mere. 
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Generalforsamling 2020 

Generalforsamlingen afholdes tirsdag d. 3. marts 2020 kl. 19:30 (under forudsætning 
af, at vi kan få lokale). Birgit bestiller sundhedsafsnittet på Ølsted skole.  

Karen sørger for at lægge info ud på hjemmesiden, når vi har fået bekræftet lokalet. 

Forslag skal indsendes til bestyrelsen senest 11. februar.  

Vi udsender indkaldelsen med budget og dagsorden snarest (senest 2. februar 2020).  

Formand Birgit Juul Christensen, nr. 160 ønsker ikke at fortsætte som formand og 
træder ud af bestyrelsen. Der skal derfor vælges en ny formand på 
generalforsamlingen for en foreløbig 1 årig periode. 

Lena Rasmussen, nr. 134 er på valg som kasserer, modtager genvalg 

Anders Frandsen, nr. 126 er på valg som bestyrelsesmedlem. 

Poul Revsbech, nr. 178 træder som bestyrelsessuppleant ind i bestyrelsen i stedet for 
Birgit. 

Der skal i forbindelse med generalforsamlingen vælges en ny revisor, 
revisorsuppleant, samt bestyrelsessuppleant. 

 

Evt.  

Lena nævnte, at grundejerforeningen snart har 15 års jubilæum. Vi kan fra 
Vedtægterne se, at det er 30. august 2021. Vi diskuterede derfor om der bør være en 
markering af dette – men først til næste år. 

 

 

 

 

 

 

 

 


