
 

 

Hagenstrupparkens 
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8860 Ulstrup 
Telefon 86 46 43 77 
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gorm-larsen9@larsen.mail.dk 

       10/27/2013 
 
Dagsorden + referat fra bestyrelsesmødet afholdt hos Gorm den 23 10-13 
Afbud fra Vagn 
 
Dagsorden: 
 
1: Formandens orientering siden sidste bestyrelsesmøde ( Bl.a. trafikspejl - P-problemer 18 A til K 
+ 29 til 37 m.m.) 
 
Gorm kunne oplyse, at trafikspejlet ved stien ind til byen igen er blevet smadret i den weekend, hvor 
der var musikfestival på Bamsebo. Kontakt til kommunen gav ingen resultat, da alle trafikspejl er 
sparet væk. Hvis vi selv skal opsætte nyt spejl, vil udgiften ligge på omkring 3000 kr, og det har vi 
ikke til sinds at betale. Vi mener ikke, at grundejerforeningen er ansvarlig for trafiksikkerheden. 
 
Den famøse lærkehæk blev igen diskuteret, og man besluttede at indberette det til kommunen. 
 
P-problemer i runden 18 A til 18 K er løst, men der er nu kommet klager fra runden 29 til 37, hvor 
firmabiler i stor udstrækning optager de pladser, som beboere uden carport skal benytte. 
Bestyrelsen vil rette skriftlig henvendelse til førerne af de omtalte firmabiler. 
  
2: Gartner efter 2014. 
 
Vi har modtaget en henvendelse fra en, der gerne vil tage over, når vores nuværende gartner 
stopper, men det betinger, at vi ansætter vedkommende. Kaj vil undersøge, om det kan lade sig 
gøre uden det store besvær for kasseren via den foreningsservice, som vi allerede er tilknyttet i 
forbindelse med kontingentopkrævning. 
 
3: Gennemgå økonomien for resten af 2013 (Kaj) 
 
Kaj kunne oplyse, at vores økonomi ser rigtig fornuftig ud for resten af året. Det er kun en masse 
snerydning, der kan spolere det lidt. 
 
Kaj oplyste, at vores bank har gjort ham opmærksom på, at i tilfælde af netbanktyveri ikke er 
dækket, da vi betragtes som erhverskunder, så han er gået i gang med at undersøge 
forsikringsdækning, der vil koste ca. 1.000 kr. årligt, men det er småpenge i forhold til at vores 
konti lænses af it-forbrydere. 
 
Med hensyn til forrentning af vores vejkonto har banken tilbudt 2,5 procent, men det betinger, at vi 
køber et garantbevis til 20.000 kr., så med de penge, der står nu, vil det være en dårlig forretning, 



 

 

men vi vil blive med at forsøge at forbedre udbyttet. 
 
4: Legepladserne. 
 
Der er udlagt faldsand ved klatretårnet og der er investeret i en smøbørnsgynge. Vi har i årets løb 
haft udgifter på ca. 8.000 kr. til materialer. 
 
5: Grønne områder (Klage over læbælte mod nord - birketræer - halmballer til kælkebakken) 
 
Bestyrelsen har fået henvendelse fra beboerne, der er nabo til læbæltet mod nord, der går ud på, at 
læbæltet er ved at blive kvalt i ukrudt. Gorm har sammen med nogle af beboerne kigget på det, og 
man kom frem til, at man ikke vil klippe læbæltet ned i den kommende vinter med håbet om, at 
buskene igen vil få overtaget. Alternativt skal ukrudtet bekæmpes med en buskrydder, hvis 
ovenstående ikke lykkes, men det vil blive en bekostelig affære. Beboerne adv. via brev. 
 
Der vil snarest muligt blive indkøbt  to nye birketræer til erstatning for de udgåede ved 
kælkebakken. 
 
Der bliver opsat plastovertrukket hegn på indersiden af det opsatte hegn ved kælkebakken. Der var 
ellers foreslået halmballer, men bliver de klippet op, får vi et forfærdelig svineri med flyvende halm i 
området! 
 
Det er besluttet, at der skal ske noget med læbæltet mod vest (træfældning). 
 
6: Tilmelding til nyhedsbrevet (omdele reminder?) 
 
Det er besluttet at omdele en reminder, så vi kan få de sidste grundejere/lejere til at tilmelde sig. 
Brevet kan også ses på hjemmesiden: www.hagenstrupparken.dk, hvor tilmeldingen også skal ske. 
 
7: Eventuelt. 
 
Intet væsentligt. 
 
 
Med venlig hilsen 
Gorm 
 


