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Referat af bestyrelsesmøde 3.11.2004, klokken 19:00. Mødet blev holdt 
hos FM og følgende var tilstede: 
 
  Formand Ole Ankersen   (FM) 
  Næstformand Johnny Fjellander (NF) 
  Best. medlem Lars Froberg  (BM) 
  Sekretær Ulrik Klixbüll   (SEK) 
 
Der var afbud fra Kasserer Steen Kondrup. 
 
Ad. 1 Referat 
Referat fra mødet 10.08.04 var udsendt pr. e-mail, og godkendt. 
 
Separat referat fra vejsynet blev afleveret til FM 11.08. 
 
 
Ad. 2 Beretning 
FM har 21.10 modtaget en gravetilladelse vedr. nr. 30. Arbejdet er udført 
30.03 – 06.04. FM har sent ”Gravetilladelsesbrevet” til nr. 30. 
 
FM blev 28.10 kontaktet af Britt Blomquist vedr. noget vandledningsar-
bejde der skal laves i Tømmerupvang. Det skulle i flg. BB kun dreje sig 
om arbejde på kommunens del af Tømmerupvang.  
Alle beboere, som bliver berørt af arbejdet fik 26.10 information fra TK 
om arbejdet og de gener de kan medføre. 
FM blev igen kontaktet af TK 29.10, og nu viste det sig at der også skal 
graves i vores del af vejen (udfor nr. 1). FM har fra TK modtaget en skit-
se der viser hvor gravearbejdet vil ske. TK tilbyder at GFTV laver et vej-
syn sammen med TK inden arbejdet startes. TK siger de har fotograferet 
veje og fortove, så best. finder det ikke nødvendigt med et vejsyn. 
 
FM har 13.08 fået brev fra Danbolig med navnene på de nye ejere af nr. 
25. SEK har fået kopi af brevet. 
 
FM har fået indkaldelse til formandsmøde i Sammenslutningen. Skulle 
have været 18.11 men datoen er ændret til 25.11. FM kan ikke denne 
dag, og BM og SEK deltager derfor i mødet. Det overordnede emne for 
mødet er: Drøftelse af ordning med en fælles entreprenør, der er til rå-
dighed for foreningen.  
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FM har 01.11 kontaktet Helle Myhre, TK vedr. vores problem om aktind-
sigt. FM spurgte HM om det ville betyde nogen ændring hvis vi beder om 
fuld aktindsigt. HM meddelte, at vi ville få samme materiale med samme 
udstregninger, som vi allerede har fået. Udstregningerne dækker interne 
TK bemærkninger/overvejelser. 
FM fortalte HM at vi har været i kontakt med en advokat, og at vi ikke er 
overbevist om, at en sag som denne ikke kan have efterladt sig flere 
spor i det kommunale apparat ed de par linier vi har fået tilsendt. HM lo-
vede FM art se på sagen igen, og vende tilbage. Det er ikke sket endnu. 
Vi afventer TK reaktion før vi evt. bringer sagen til et andet niveau. 
 
Der er endnu ingen, der har meldt sig til at stå for Sankt Hans arrange-
mentet. 
 
SEK deltog 02.11 i TK Borgermøde på Skelgårdsskolen. Borgmesteren 
gav en god orientering om rigets tilstand, og hvis hans ord står til troen-
de ser det ikke dårligt ud med økonomien i kommunen. 
Der var ikke nogen områder der specielt vedrørte / vil påvirke GFTV. 
 
 
Ad. 3 Regnskab 
BM agerede på bedste vis stand ind for KS 
 
Ind- og udbetalinger siden sidste møde gennemgået.  
 
Kr. 50.400 er overført til vejkonto. 
 
Bestyrelsesvederlag blev udbetalt. 
 
SEK fik udbetalt kr. 141,25 for udlæg til webhotel. 
 
Kopi af kontooversigter udleveret til SEK. 
 
 
Ad. 4 Vejsyn og Vejvedligeholdelses projekt.  
FM har fulgt op på vejsynsrapporten og har 21.08 skrevet til 16 med-
lemmer. 
 
FM checkede status 01.11, og der er følgende uløste sager: 
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Nr. 38. FM kontakter ejendomsmægler Poul Skytte Høj, og orienterer 
ham om problemet ved denne ejendom. 
Nr. 43, FM rykker. 
 
Nr. 44, medlemmet påstår at traileren holder hvor den holder for at for-
hindre besøgende hos naboen i at parkere på nr. 44s fortov. BM kontak-
ter nr. 44 og giver en frist på en måned fra dags dato. Flyttes traileren 
ikke anmeldes forholdet til politiet. 
 
Nr. 47, medlemmet prøver at bortforklare problemet med henvisning til 
alle mulige forhold, som intet har med sagen at gøre. FM rykker. 
 
Nr. 55, NF lovede at bringe forholdet i orden snarest. 
 
Nr. 64, FM rykker. 
 
Nr. 70, FM rykker. 
 
FM har modtaget TKs vejsynsrapport. Den er dateret 18.10 og henviser 
til at man kan hente den fulde rapport på TKs hjemmeside. Det har FM 
gjort, og det viser sig, at rapporten har fuldstændig samme ordlyd som 
den vi fik i 2003.  
FM kontaktede derpå TK for at høre om det kunne være rigtigt. Niels 
Andersen, TK, lovede at se på sagen og vende tilbage. Intet sket endnu. 
 
Der er ikke sket nogen udvikling af Sammenslutningens vejledning for 
vejvedligeholdelse. FM har skrevet til formanden for at få status, og sva-
ret var at sammenslutningen ikke har fået TKs godkendelse af det frem-
sendte materiale. 
FM har fået et eksemplar af den eksisterende vejledning; men den inde-
holder ikke rigtigt noget vi kan bruge. 
 
SEK kontakter Guntofte og Bech for at høre om fremdriften i projektet.  
 
Nr. 47 har mundtligt beklaget sig til BM over den støj der ofte er fra Skel-
gårdsskolens boldbane i weekenderne. BM meddeler nr. 47 at vi ikke 
behandler mundtlige klager, og hvis nr. 47 ønsker at vi skal forfølge sa-
gen må de lave en skriftlig henvendelse. 
 
 
Ad. 5 Næste møde 
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Næste møde bliver torsdag 20.01.2005 kl. 19:00 hos NF 
 
 
Ad. 6 Eventuelt 
Intet.  
 
 
Mødet slut klokken 21:00. 
 
 
 
 
 
 
Ole Ankersen 
Formand 
 
 
UK/-           


