
Hagenstrupparkens 

Grundejerforening 

 

 

 

Referat bestyrelsesmøde mandag d. 09.12.2019 kl. 18.00 

I hallen 

Dagsorden: 

1. Dato for generalforsamling og booking af hallen. 

Dato fastsat til mandag den 24.02.2020 kl 19.00 

 

2. Økonomi/v Richard. 

Sund økonomi 

 

3. Status på læbælter. 

Udfordringer med OK-Nygaard, der var lavet en aftale om klipning ned til 1 meter til 

en lavere pris end vi plejer at betale 

De klippede ikke som aftalt i september, så der er ikke betalt for den klipning 

Læbælte ned til åen må klippes med robot ned til 10 cm, resten skal de klippe med 

maskiner der ikke ødelægger græsset 

Hvis OK-Nygaard ikke har været der i februar og der bliver frost, ringer vi til den 

gamle leverandør og beder ham om at klippe  

 

4. Bent vores gartner har spurgt til om han skal beskære omkring den store legeplads 

da det trænger. Er der penge til det?  

Ja, det er besluttet at Bent må klippe og det betaler vi ekstra for 

 

5. Asfalt huller egen asfalt. 

Hul ved sideveje lappet, der kan komme regning fra kommunen, vi afventer 

 

6. Tv aftale med Waoo. 

Kommunen vil ikke acceptere at grundejerforeningen opkræver betaling for Waoo. 

Det er ikke lovligt at kræve grundejerne skal være medlemmer.  

v/Uffe Thomsen 

Hagenstrupparken 35h 

8860 Ulstrup 

Mobil 26 24 15 76 

formanden@hagenstrupparken.dk 

 

 



Det er tilladt at starte en parallel forening som opkræver betaling til Waoo. Men den 

har intet at gøre med Hagenstrupparkens Grundejerforening og skal stiftes for sig 

selv. 

Derfor vil Bestyrelsen lægge op til beslutning at samarbejde med Waoo skal ophøre 

med opsigelse pr. 01.03.2019 og ophør med udgangen af september 2020, efter en 

beslutning på generalforsamlingen. Derefter vil de enkelte husstande frit kunne 

vælge hvilken løsning de vil have for både TV og Internet. 

Bestyrelsen vil ikke stå inde for at foreningen ikke følger loven derfor vil bestyrelsen 

trække sig hvis ikke det besluttes at træde ud af Waoo aftalen.  

 

7. Gyngestativet på lille legeplads er ved at være rådden, skal vi sløjfe det eller 

opsætte et nyt? 

Vi vil gerne have det op på generalforsamlingen hvilken en retning vi skal have for 

legepladserne, skal vi kun satse på den store legeplads, eller skal vi bruge 30.000 på 

et nyt gyngestativ på den lille legeplads og fortsat holde de små vedlige? 

 

8. Siden sidst. 

Nye riste, malet svævebane, ny asfalt, Chaussesten genetableret, bæk oprenset, 

læbælte fjernet 

 

9. Evt. 

Dennis undersøger pris på 4 mål i galvaniseret stål 

 

 


