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Dagsorden + referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 18. september 2012 kl. 19.00 

- afholdt hos Marianne i nr. 63: 

Afbud fra Vagn. 

 

Dagsorden: 
 

1: Formandens orientering siden sidste bestyrelsesmøde (privatisering af veje - skal Gorms 

beregning tages med som forslag på den kommende generalforsamling?) 

 

Gorm (eneste deltager fra Ulstrup) fremlagde, hvad der kom frem på borgermødet i Thorsø, hvor fire 

politikere deltog. De oplyste, at til novembermødet bliver det besluttet, hvornår privatiseringen af 

vore veje skal finde sted. 

Når og hvis der kommer endelig skriftlig besked fra kommunen inden vores kommende 

generalforsamling, vil bestyrelsen fremlægge budget og forslag til, hvordan vi kommer i gang med  

opsparing til asfalt og vintervedligehold. 

Gorm har sendt en skriftlig redegørelse til teknisk udvalg samt resten af kommunelbestyrelsen for 

at belyse, hvor mange problemer det vil medføre at privatisere vejene samt et par spørgsmål, som 

blandt andet går på, om vi eventuelt kan få lov til at udstykke nogle af de grønne områder til 

byggegrunde - hvis man kan få lov og at generalforsamlingen tilslutter sig idéen, opnår vi tre 

gevinster: 

 1: Penge i kassen til asfalt. 2: besparelser på vedligehold af grønne områder. 3: 10-15 husstande 

mere til at betale. 

Gorm har ligeledes spurgt til almen vedligehold af det ca. 100 meter lange fortov langs 

Hagenstrupvej, som vi i dag vintervedligeholder. Vi forventer et svar i forbindelse med svar på de 

andre indsigelser? 

 

2: Fornyelse af gartneraftale for 2013. 

 

Gorm har udarbejdet tilbudsmateriale og indhentet tilbud hos den lokale entrepenør Lundgaard, 

men han skal have ca. 70 procent (500 kr. pr. husstand) mere end vores nuværende gartner, så 

bestyrelsen har forlænget aftalen med Keld Larsen til udgangen af 2013 til samme pris som i 2012 

(67.400 kr.). 

 

3. Gennemgå økonomien for resten af 2012. 

 

Kaj fremlagde de aktuelle tal, og gennemgik hvilke udgifter vi har i resten af 2012 plus 1. kvartal i 

2013 (YOU SEE). Hvis der ikke vælter en masse sne ned, får vi ingen problemer med at overholde 

budgettet for 2012! 



 

 

 

4. Fornyelse af aftale med YOU SEE. (Prisforhøjelse fra januar 2013) Forslag til 

generalforsamlingen). 

 

Bestyrelsen foreslår, at vi fortsætter vores aftale med YOU SEE i 2013. I dag betaler vi 112,25 kr. 

pr. måned for grundpakken. Prisen i 2013 bliver 119,75 kr.  

Hvis vi opsiger aftalen, bliver prisen på grundpakken 206,50 kr pr. måned pr. husstand. 

Vi skal gøre opmærksom på, at vi har 9 måneders opsigelse, så vi kan ikke komme ud af vores 

nuværende aftale før til december 2013, hvis generalforsamlingen beslutter, at aftalen skal 

opsiges. 

 

5: Container (skal de spares væk i 2013? - forslag til generalforsamlingen). 

 

Med de mange udgifter, som tordner sig op i fremtiden i forbindelse med privatisering af 

boligvejene, har bestyrelsen drøftet, om der kunne laves besparelser på f.eks. containerordningen. 

Der er ikke enighed i bestyrelsen om at fjerne dem helt, men eventuelt skære det ned til en gang om 

året, så vi kun vil have container i efterårsferien. Ud over besparelsen begrundede Gorm 

nedskæringen med, at i foråret var den ene container (ulige numre) kun knap halv fuld, og så er det 

mange penge at bruge på formålet. 

Bestyrelsen vil fremlægge forslaget til den kommende generalforsamling. 

 

6. Eventuelt. 

 

Intet væsentligt 

 

Med venlig hilsen 

på bestyrelsens vegne 

Gorm 

 


