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Dagsorden + referat fra bestyrelsesmøde  
Tirsdag den 10. september 2015 kl.19.00, mødet afholdt ved Richard (39) 

 

 
1. Orientering fra formanden.  

 
Lang tid siden sidste møde, men der har ikke været noget særligt. 
 

 
2. Vores økonomi pt. ved Kaj. (Restancer?)  

Stadig en solid økonomi. 

1 reel restance. 

 
3. Legepladser. 

Ny legeplads plan fra Carsten, små reparationer på legeplads, renovering af bord 

bænkesæt, nye mål på stor legeplads, samt reparation af mål ved kælkebakke. 

  

 

4. Grønne områder.  
De har set bedre ud, pga. opgravning, men det bliver bedre efter reetablering. 
Der laves status med udbyder om der skal justeres lidt til næste sæson. 

 
5. Status vedr. fibernet.  

Lægningen af fiber er gået efter planen, bortset fra mindre småting, som er løst Gorm 
sammen med Entreprenør. 
De kommer i september og sætte bokse op, der kommer brev til de enkelte husstande. 
Herefter kan de husstande der har lyst, komme på internet. 

 
6. Diskussion om net- og TV priser. 

Der har været nogen diskussion omkring priserne, men her skal man huske at trække 
grundpakken på 120 kr/måned fra som betales til grundejer foreningen. 
Der er en fast pris på grundpakken for hele 2016. 
YouSee TV kan beholdes hvis det ønskes, så koster grundpakke 148,- Mellempakken 325,-
, fuldpakke 433,-. Så kan man vælge at have internet ved Energi Midt internet og TV ved 
YouSee, der er frit valg. Betaling vil foregå direkte til YouSee. 
De priser der præsenteret på generalforsamlingen er stadig de samme.  
Det skal huskes at vi får lagt fibernet i hele Hagenstrupparken og dermed har fremtidssikret 
vores huse. 

 
7. Reetablering af de opgravede områder.  



Der mangler stadig at blive lagt asfalt. 
Hvis der er utilfredshed med reetableringen skal der ringes til Jesper Jensen 41770601. 
Der skal klages inden for en uge, ellers kommer der ikke nogle og retter op på det. 
 

8. Privatisering af veje.  
Kommunen arbejder stadig med at overdrage vejene og det kan I værste fald ske allerede 

fra januar 2017, derfor genoptager vi indbetaling til vejkontoen fra januar 2016.  

Mere om overdragelses tidspunkt når vi har mere præcis information fra kommunen. 

9. Eventuelt. 


