
Referat fra bestyrelsesmøde d. 19/10-2021 

 

Til stede: Bo, Poul & Lena 

Afbud fra: Anders, Karen, Nels 

 

 

Dagsorden: 

1. Generalforsamling 

2. Snerydning - saltning 

3. Legeplads 

4. Grønne arealer 

5. Økonomi 

6. Evt. 

 

 

Ad. 1 

Alle papirer til generalforsamlingen var klar, fra tidligere forberedelser i foråret. Valg osv. Er derfor 

uændret. Forslag til dato er 11/11*, Bo kontakter skolen for lån af lokaler. 

Bo udfærdiger indkaldelse, og når de er klar uddeler Poul 

(* Det var ikke muligt at afholde generalforsamling d. 11/11 og en ny dato afventes). 

 

Ad. 2 

I lighed med tidligere år vil vi bruge Hagelsesgaard. Vi vil i år prøve at forespørge, om der er mulighed for en 

mere ”grøn” løsning. Evt. med grus. 

 

Ad. 3 

Legepladsen er blevet malet. Det forventes, at den skal vedligeholdes ca. hver 2. år. 

Poul kommer med udkast til ”tjek-skema” til kontrol af legeplads. 

Legepladsen skal tjekkes 2 gange årligt, jf. Parcelhusejernes Landsforening. 

Når legepladsen er tjekket, skal kontrolskema ligges på hjemmeside. 



 

 

Ad. 4 

Vi har ikke været tilfreds med kvaliteten på vedligeholdelsen af de grønne arealer i år. Bo taler med Jørgen. 

Samtidig forespørger Bo om Jørgen har mulighed for at fjerne ukrudt langs alle kantsten. 

Fremadrettet skal ”Rensning af kloakriste/nedløbsriste” være en del af vores arbejdsdag. Der er problemer 

med regn, der løber ned i nogles carporte, når regnen er voldsom. 

Bo tager fat i kommunen vedr. vedligehold af ukrudt ved kantsten langs boldbanen. 

 

Ad. 5 

Økonomien er fin. 

Det er godkendt, at Grundejerforeningen betaler Lena et beløb (ca. DKK 250,-) til dækning af it-

omkostninger (Excel osv.) fra og med dette regnskabsår. 

Ved hussalg er det vigtigt at sælger/sælgers ejendomsmægler meddeler hvem der er ny ejer.  

Bo undersøger mht. sikker og betaling af vores hjemmeside. 

 

Ad. 6 

Når der kommer spørgsmål via vores hjemmeside, svarer formanden, medmindre de har økonomisk 

karakter, hvor kasserer besvarer. 

Behov for boldbane skal tages op på generalforsamling. 

 


