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Dagsorden + referat fra bestyrelsesmøde den 21-05-14 afholdt hos Vagn kl. 19.00 
 

1: Formandens orientering siden sidste bestyrelsesmøde ( Bl.a. trafikspejl  - mangel på opbakning 

- besked fra kommunen vedr. vejoverdragelse). 

 

A: Der har været et mindre trafikuheld ved stien, og på den baggrund har vi fået en henvendelse 

gående ud på, om vi i bestyrelsen ville bekoste et nyt spejl, da kommunen ikke vil betale. 

Bestyrelsen har besluttet, at vi vil bekoste et nyt trafikspejl, men hvis det så også bliver smadret, vil 

der ikke blive købt flere, da de koster ca. 1.500 kroner plus moms (det er det fjerde spejl på 7 - 8 

år). 

Ligeledes vil vi få lagt en stor kampesten ved bommen, så vi kan få dæmpet farten på cyklisterne, 

når de skal ind på eller ud fra cykelstien. 

 

B: Gorm oplyste, at han stopper som formand ved næste generalforsamling, og det skyldes ikke 

mindst den manglende opbakning fra grundejerne. Den eeeeene gang om året, hvor vi beder om 

lidt hjælp i forbindelse med oprydningsaften, møder der max tre - fire personer op ud over 

bestyrelsen, og så føler man sig lidt til grin. Alternativet vil være, at man betaler sig fra opgaven, 

men det vil kunne mærkes på kontingentet! 

 

C: Gorm oplyste, at han har talt med formanden for teknik- og miljøudvalget, Kurt Andreasen, der 

oplyste, at vi ville få besked på vejoverdragelsen i løbet af 2014. 

  

2: Gartner efter 2014 - godkend ny aftale. 

 

A:Gorm har lavet en ny aftale med vores gartner for 2015, der vil koste 70.000 kroner, men da der 

ikke har været nogen stigning siden 2010, svarer det til en årlig stigning på ca. 0,7 procent. 

En enig bestyrelse har godkendt aftalen. 

 

3: Gennemgå økonomien for resten af 2014/rettelser i forbindelse med fejlopkrævninger (Kaj). 

 

A: Kaj oplyste, at vi stadig har en god og sund økonomi, og hvis der ikke sker noget meget uforudset 

(hård vinter m.m.), vil vi ende med et mindre overskud. 

 

B: Der har været sendt fejlopkrævninger ud til de grundejere, der har adresse på Hagenstrupvej. 

Dem der har betalt, har fået deres penge retur, resten vil få en ny opkrævning. 

 

C: Kaj har en bøn til alle, der handler hus og flytter fra området, gående ud på, at de får frameldt 

deres betaling via PBS, da det giver en del besvær, når vi skal til at returnere det forkert indbetalte. 



 

 

 

4: Køb af borde/bænkesæt? 

 

A: Carsten har sent i efteråret 2013 meddelt os, at vi har en tre - fire borde/bænkesæt, som 

efterhånden er så ringe, at det ikke kan betale sig at reparere på dem, og på den baggrund har 

bestyrelsen besluttet at indkøbe nye som erstatning til max. 5.000 kroner - de skal dog være af en 

vis kvalitet, så de også er holdbare.  

 

5: Grønne områder - veje - kantsten - læbæltet mod nord m.m. 

 

A: Gorm kunne oplyse, at området ved skoven er blevet slået med brakpudser den 21. maj og vil 

blive slået igen medio august. 

 

B: Der har været store problemer med kantstenene ved nr. 25. De er nu taget op og lagt på lager. 

Grundejeren har påfyldt muld, og der bliver sået græs, så det fremstår som en flot græsrabat med 

fald ud til vejen, så vandet kan løbe fra. 

Med ovenstående in mente ville det nok være en god idé at gå ind i en forhandling med kommunen, 

når der skal asfalteres i området, vedr. de nuværende chaussesten, hvor der skal fræses, før der 

kan lægges ny asfalt, så på sigt ville det være meget bedre og billigere med rigtige kantsten, når vi 

ser på, hvor mange reparationer der er hvert forår efter sneplovens ødelæggelser. Det vil også spare 

en del ved efterfølgende asfalteringer. 

 

C: Sidste år havde vi problemer med det nordlige læbælte, hvor ukrudtet havde overtaget magten, 

og efter aftale med beboerne besluttede vi, at det ikke skulle beskæres i vinteren 13/14 med 

håbet om, at buskene igen kunne få overtaget, hvilket er lykkes meget godt. Men det vil nok betyde, 

at vi ikke må beskære det så kraftigt (minimum 1 ½ meter), når der skal ske beskæring igen til 

vinter. 

 

6: Retsag vedr. manglende  betaling af grundpakke. 

 

A: Grundejerforeningens bestyrelse har truffet beslutning om, at anlægge sag mod en enkelt 

grundejer, der ikke vil betale for grundpakken på trods af, at det er enstemmigt vedtaget på 

generalforsamlingen. Beslutninger vedtaget på generalforsamlingen skal følges af alle, og jurister, 

vi har talt med, er sikre på, at vi vinder sagen. 

 

 

 

7: Sct. Hans aften. 

 

A: Der vil som vanligt blive afholdt Sct. Hansbål på den store legeplads. Af hensyn til parkens 

yngste beboere tændes bålet kl. 20.00. 

 

B: Marianne sørger for Shubiduas midsommervise, og vi håber på et stort fremmøde til et 

kæmpebål. 

 

C: Hvis man har lyst, og vejret er til det, er man velkommen til at medbringe egen grill, en kande 

kaffe eller andet, så man på den måde kan få en rigtig hyggelig aften! 



 

 

 

 

8: legepladser. 

 

A: Carsten er nu heldigvis igen klar  til at tage sig af legepladserne, så de planlagte reparationer vil 

bliv e lavet i den nærmeste fremtid.  

 

9: Eventuelt. 

 

A: Gorm oplyste, at vi nu har mulighed for at “blande selv slik (kanaler)”, hvilket betyder, at man 

selv kan bestemme, hvilke kanaler man ønsker i henholdsvis mellem- og fuldpakken ud over de 25 

programmer, der er i grundpakken. Det er vel og mærke til samme pris, som man i dag betaler for 

de to produkter. 

Hvis man vil vide  mere, kan man eventuelt ringe til YOU SEE Foreningservice eller gå ind på deres 

hjemmeside. 

 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 

 


