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Dagsorden +referat fra bestyrelsesmødet den 9-01-14- afholdt hos Marianne  
Dan deltog i mødet 
 
Dagsorden: 
 
1: Formandens orientering siden sidste bestyrelsesmøde ( Bl.a. trafikspejl  - klage over lærkehæk - 
P-problemer m.m.): 
Bestyrelsen vil ikke bruge penge på et nyt trafikspejl, da det stadigvæk er offentlig vej. Spørgsmålet 
tages op igen ved privatiseringen. 
Ejeren af huset (24 D) med den for mange generende lærkehæk er afgået ved døden, så vi må 
afvente og se, hvad der sker. 
P-problemerne i runden 29 til 37 er med beboernes velvillighed løst. 
  
2: Gartner efter 2014 - har Kaj fundet ud af noget?: 
Ansættelse af gartner vil give kasseren så store arbejdsopgaver, at det fremover vil blive svært at 
besætte posten, så der skal findes en anden løsning, når vores nuværende gartner stopper. 
 
3: Grønne områder: 
Formanden har modtaget klager over det megen ukrudt i det nordlige læbælte, og i samråd med 
nogle af beboerne har vi besluttet, at undgå vinterbeskæring i år med håbet om, at buskene i 
området igen vil overtage magten. Alle i området har modtaget et brev om beslutningen, og der har 
ikke været nogen indsigelser. 
I højre side af stamvejen væltede et af allétræerne i stormen, men da rødderne ikke havde taget 
skade, fik vi Terp Mask. til at rette det op, hvilket var billigere end et nyt træ i den størrelse. 
Da man forventer frost i den kommende uge, håber vi på, at vi kan få beskåret de øvrige læbælter. 
Carsten Kloborg og Henrik Vinther har lovet at tage sig af læbæltet mod vest, hvor der skal fældes 
træer m.m. Ligeledes vil de være behjælpelig med opstamning af eksisterende træer i de øvrige 
læbælter.  
Carsten og Gorm har i efteråret plantet to nye birketræer ved kælkebakken, så nu håber vi, at de 
ikke bliver ødelagt, og at de vil gro! 
 
 
4: You See aftalen ( vi er ikke en antenneforening): 
Grundet en artikel i Berlingske Tidende omhandlende antennetvang har medført en henvendelse til 
bestyrelsen. Gorm har undersøgt sagen, der udelukkende vedrører antenneforeninger. Vi har i 
henhold til lokaplanen ingen antennetvang, men vi har i bestyrelsen forhandlet os frem til en aftale 
med You See, som vi har fået (enstemmigt) konfirmeret på generalforsamlingen. 
 



 

 

5: Økonomiorientering: 
Vi har i 2013 haft et år med færre uforudsete udgifter (mild vinter), legeplads og de grønne 
områder. Det betyder, at vi har et lidt større overskud end forventet. På baggrund af en 
generalforsamlingsbeslutning for et par år siden, er noget af overskuddet overført til vejkontoen. 
Gorm har aftalt med Favrskov Kommune, at vi bliver kontaktet, når de skal i gang med 
asfaltarbejde i Hagenstrupparken, så vi samtidig kan få asfalteret vores tre områder mod øst (ca. 
100.000 kr.) Derved sparer vi 10.000 - 15.000 til oprettelse af en asfaltarbejdsplads! 
Ovenstående betinger, at vi har pengene på vejkontoen. 
 
6: Forberedelse af generalforsamling: 
Generalforsamlingen vil blive afholdt tirsdag den 18. februar 2014 kl. 19.00 i samlingssalen på 
Ulstrup Skole. Vi har tidligere besluttet, at vi fra 2014 vil udsende alt via nyhedsbreve og 
hjemmesiden www.hagenstrupparken.dk, hvor man kan gå ind og tilmelde sig (også lejere). Vi 
mangler stadig  tilmeldinger, så undtagelsesvis udsender vi dagsorden som det sidste på papir. 
 
7: Timeldinger til nyhedsbrevet (Dan er inviteret med til mødet): 
Dan kunne oplyse, at der stadig mangler tilmelding fra 30-40 grundejere, og enkelte mangler at 
bekræfte tilmeldingen. Sidstnævnte vil nu modtage en mail fra Dan, så det kan blive bragt i orden! 
Kaj og Dan sørger for kordination, så regnskab og budget kan ses på hjemmesiden, når 
dagsordenen bliver omdelt af Brian og Marianne. 
Forslag til behandling på generalforsamlingen, referat og formandsberetning vil udelukkende blive 
sendt digetalt/nyhedsbrev! 
 
8: Eventuelt: 
Intet væsentligt 
 
 
Med venlig hilsen 
På bestyrelsens vegne 
T. Gorm Larsen 
 


