
Dagsorden og referat fra bestyrelsesmødet i Hagenstrupparkens 

Grundejerforening onsdag den15. oktober 2014 kl. 19.00 

Afholdt hos Kaj. 

Afbud fra Vagn 

 

1. Orientering fra formanden. 

Gorm oplyste, at han har været til Grønt Partnerskabsmøde den 16. september, hvor man fik 

oplyst tilbudspriserne på projektet. Det viser sig, at det bliver 2 millioner kroner mindre end 

budgetteret, så der er ingen tvivl om, at til september 2015, hvor indvielsen finder sted, vil der 

blive mulighed for at gå tørskoet langs Gudenåen fra Gudenåparken til Bamsebo, men det 

betinger, at rigtig mange møder op, når der indkaldes til en arbejdsweekend til foråret.  

 

2. Grønne områder. 

Der har været forskellige reparationer på legepladserne. Carsten har blandt andet udskiftet 

platformen ved svævebanen, repareret en vippe og fået byttet fuglereden på garantien. Carsten 

har lavet et overslag på prisen for at udskifte rækværket ved den lille legeplads ved nr. 26. Det 

løber op i ca.. 2.000 kroner. Udskiftningen vil ske senest til foråret. 

Bestyrelsen er enige om, at hvis det sætter ind med tidlig og hård frost inden årsskiftet, så vil vi 

lade læbælterne beskære. Det nordlige læbælte vil blive beskåret i hæk-højte (1½ m), så ukrudtet 

ikke igen overtager magten. 

 Der er lavet gartneraftale for 2015 med Keld Larsen (vores nuværende gartner) til en pris på 

70.000 kroner. 

 

3. YOU SEE i 2015 

Der er sket en fejl i opkrævning for grundpakken i 2014, da hverken Gorm eller Kaj har modtaget 

et brev fra YOU SEE dateret september 2013, hvilket betyder et underskud på ca. 11.000 kroner 

på grundpakkekontoen. Gorm er i kontakt med vores YOU SEE salgskonsulent med håb om, at 

han kan hjælpe os ud af problemet. Hvis ikke er man i bestyrelsen enige om, at underskuddet 

dækkes af vores overskud. 

Prisen for grundpakken i 2015 bliver på 130 kroner. Individuel grundpakke koster 230 kroner. 

Bestyrelsen er godt klar over, at der vil blive lagt pres på kollektive Tv aftaler, med de mange 

muligheder der efterhånden er. Vi skal gøre opmærksom på, at hvis vi beslutter at opsige vores 

aftale med YOU SEE på vore kommende generalforsamling, vil der gå 12 måneder fra opsigelsen, 

før vi kan komme fri af aftalen.   

 

4. Status over vores økonomi dags dato og resten af året, samt hængepartier vedr. kontingent? 

Kaj kunne oplyse, at vi har en grundejer, der nægter at betale grundpakke. Af principielle grunde 

har vi besluttet at gå rettens vej, og vi vil snarest gå i dialog med foreningens advokat. 

Det skulle jo gerne være sådan, at grundejerne vil følge de beslutninger, der er vedtaget på en 

generalforsamling. Med hensyn til betaling af grundpakke var det en enstemmig afgørelse! 



Derudover har vi en enkelt grundejer, der er gået til inkasso. 

Bortset fra ovenstående problemer har vi en sund og god økonomi. 

 

5. Finde nye folk (3 stk.) til besættelse af bestyrelsesposterne efter den kommende generalforsamling. 

Vi blev enige om, at vi ville opsøge emner, der eventuelt frivilligt ville træde ind i bestyrelsen, når 

Brian, Marianne og Gorm stopper ved den kommende generalforsamling i februar. De har alle tre 

allerede gjort det klart, at de ikke kan overtales til at forsætte. Gorm har til den tid siddet i 8 år 

og tre måneder, og af personlige grunde ser han sig ikke i stand til at fortsætte. 

Som det går nu, er der max. behov for 4-5 bestyrelsesmøder årligt, så tidsforbruget kan ikke 

bruges som undskyldning for at sige nej til en bestyrelsespost! 

Gorm er villig til at hjælpe en ny formand godt i gang. 

 

6. Eventuelt 

Intet væsentligt. 

 

Hilsen 

På bestyrelsens vegne 

Gorm   


