
Hagenstrupparkens Grundejerforening  
v/Uffe Thomsen 

Hagenstrupparken   

8860 Ulstrup  

Telefon   

Mobil   

         28.09.2016 

 

 

 

Dagsorden + referat fra bestyrelsesmøde  
Onsdag den 28. September 2016 kl.19.00, mødet afholdt ved Allan 

 

 
1. Aftale med gartneren. 

Den eksisterende gartner har givet tilbud på at slå græs i en 2 årig periode, det er aftalt at vi 
acceptere dette tilbud. 
 
2. Nyhedsbrev/Facebook/Hjemmeside hvordan når vi ud til alle. 
Der er 101 der får nyhedsbrev. 
Der er oprettet en Facebook gruppe (pt. 45 meldt ind), der hedder Hagenstrupparken. 
Når vi hører at der er solgt et hus, skal vi lægge et velkomstbrev i postkassen. 
 
3. Carsten er desværre blevet nødt til at stoppe som legepladsansvarlig, søgt på facebook, ingen 
svar. hvad skal vi gøre.? 
Per Skouboe Jensen i Nr 25 kontaktes, for om han vil løse det. 
Karsten har skema over vedligehold og kort, Uffe kontakter Per og Karsten. 
Grænse for køb af materialer ved XL i Thorsø pr. gang skal Uffe kontaktes. 
Personen skal kun stå for almindelig vedligehold, større projekter skal igennem bestyrelsen. 
 
4. Vej overdragelse rapport fra kommunen forsinket, forventes nu midt september. Hvordan håndter vi 
den når den kommer? 
Rapport er nu kommet. 
Efter Kommunens mening er der stadig 34% levetid. 
Vores vej er nu 34 år gammel, selvom kommunen skriver at en vej normalt kan holde 25-30 år. 
Der er aldrig lagt slidlag på vejen. 
Der skal klages over vurderingen, vi bør få en uvildig ud at vurdere vejenes tilstand. 
Richard tager kontakt til Teknologis institut, for at høre hvad en uvildig rapport kan koste. 
Er det stationær eller hæve-brønde? 
Afmærkning, hajtænder, bump markering, parkeringsbåse 
Gorm vil gerne supportere ift. at udfærdige klagen, hvis helbredet er til det. 
 
5. Status fra kasseren. 
Vi skal nu have CVR nummer, det er i gang nu 
 
6. Trækstien. status. 
Uffe har været til to møder, etape 2, fra vandværket til Bamsebo, den står nu færdig, der dog en 
lavning hvor der skulle stabilgrus i, men der er ikke økonomi til det 
Naturfredningsforeningen har en mulighed for at søge penge, hvis vi har en ansøger over 60 år, 
Gorm vil gerne stille navn tilrådighed 
 
7. Cykler, Dorte har haft politiet på besøg og afhente 3 cykler. Skal vi gøre noget, hvis, hvad ? 
Vi ringer fortsat til Politiet 
 
8. Der er blevet spurgt om muligheden for at lave p.pladser langs vejen på græsset ved den gamle 
petanque bane. Hvad mener bestyrelsen ? 
Der skal ikke lave faste parkeringspladser, der kan parkeres på græsset ved særlige lejligheder. 



Hvis det skal tage op igen skal der komme et forslag til næste generalforsamling 
 
 
9. Evt. 
Fortov i Hagenstrupparken, skal holdes af grundejerene 
Der skal udfærdiges et brev til de grundejere hvor fortovet ikke er holdt, hvis de ikke reagere sendes 
et brev mere hvor det fortælles at hvis der ikke gøres noget inden for 14 dage, så sender vi en gartner 
og så får de en regning 
Brev udfærdiges af Richard, breve deles ud af Dorte, klager går til Uffe  


