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       11/24/2015 

 

Bestyrelsesmøde torsdag den 28. januar 2016 Kl. 19.00 

Afh. hos Gorm i nr. 9 

Afbud: Rchard 

 

Dagsorden  
 

1: Formandens orientering. 

Gorm kunne oplyse, at han har sendt spørgsmål til Tinglysningskontoret for at høre, hvad det ville 

koste kommunen, hvis de skal tinglyse vejen på hver enkelt ejendom. Prisen er 1.660 kr. pr. 

ejendom. Ligeledes er der sendt spørgsmål til Justitsministeriet for at høre, om kommunen kan 

overdrage ansvaret for vores veje, når kommunen stadig står som ejere. Vi venter på svaret. 

 

2: Færdiggøre dagsorden til generalforsamling (afh. den 25. februar 2016 kl. 19.00 i Ulstrup 

Hallens pejsestue) 

Den færdige dagsorden bliver her i weekenden sendt ud via nyhedsbrev 

 

3: Privatisering af veje. 

Allan, Kaj og Gorm deltog i vejmødet, der blev afholdt i InSide torsdag den 21. januar, hvor man 

havde håbet at få svar på de mange spørgsmål, der efterhånden har hobet sig op, men vi gik, som 

de øvrige 297, hjem uden svar. 

 

4: EnergiMidt (priser i 2016) 

Kan ses i dagsorden til generalforsamlingen. 

 

5: You See (priser i 2016) 

Kan ses i dagsorden til generalforsamlingen. 

 

6: Reetablering efter nedgravning af fiber net (jordprøverapport). 

Gorm har aftalt med Jesper Jensen fra BUKHAM, at der skal ses på problemet igen omkring 1. april. 

Gorm har lovet, at han gør denne sag færdig, så det ikke skal belaste den nye bestyrelse. 

 

7: Legepladser i 2016 

Carsten har oplyst, at der muligvis skal laves et par nye mål til plænen ved kælkebakken i 2016. 

 



 

 

 

 

 

 

8: Grønne områder. 

Hvis ikke der besluttes andet på generalforsamlingen, fortsætter vi på samme niveau i 2016. Der 

skal muligvis øges et par gange med buskrydder i forhold til, hvad der står i 

vedligeholdelsesplanen. Prisen for dette forhandles med gartner, Jan Jensen.   

 

9: Hvordan går det med at få de sidste kontingentkroner i kassen/vores økonomi for nuværende? 

Kaj kunne oplyse, at der stadig er problemer med to grundejere. 

 

10. Eventuelt. 

Kaj og Gorm skal have et møde med en regnskabsfører for at få oplyst, hvad det vil koste at få 

grundejerforeningens regnskab ordnet fremover, hvis ikke nogen melder sig frivilligt til opgaven på 

den kommende generalforsamling. Vores vedtægter tillader, at man kan få det gjort af ekstern 

regnskabsfører mod betaling. På generalforsamlingen vil i få oplyst, hvad det kommer til at koste! 

 

 

Med venlig hilsen 

På bestyrelsens vegne 

Gorm 

 


