
 GRUNDEJERFORENINGEN TØMMERUPVANG 
Kastrup, den 12. maj 2004 

 
Referat af bestyrelsesmøde 6.8.2002, klokken 19.00. Mødet blev holdt hos BM 
og følgende var tilstede: 
 
  Formand Ole Ankersen   (FM) 
  Næstformand Johnny Fjellander (NF) 
  Kasserer Steen Kondrup   (KS) 
  Best. medlem Lars Froberg   (BM) 
  Sekretær Ulrik Klixbüll   (SEK) 
 
Ad. 1 Vejsyn. 
Best. gennemførte årets vejeftersyn. SEK laver en opgørelse til FM over ting, 
der skal påtales snarest. Samtidig blev revner, i vejbelægningen opmålt til 735 
meter. 
 
FM kunne konstaterer, at for 3 af de medlemmer hvor der var problemer, er der 
tale om gengangere fra 2001. Det drejer sig om nr. 38, nr. 42 og nr. 44. Med 
hensyn til nr. 38 har FM 25.7 talt med TK og de lovede at skrive til nr. 38 med 
kopi til FM. FM har p.t. ikke modtaget noget fra TK. 
 
TK har 26.7 lovet FM at se på vores vejskiltes tilstand. De er meget medtaget af 
vind og vejr. 
 
FM kontakter formanden i Nøragersminde for at få navn på det firma, som har 
istandsat deres veje, og samtidig høre om de er tilfreds med både firma og det 
udførte arbejde. 
 
SEK undersøger om ham kan skaffe nogle kontakter. 
 
FM kontakter TK for at høre hvordan vi får HA til at deltage i betaling af vejre-
novering. 
 
FM og SEK aftaler hvilke firmaer vi vil kontakte for tilbud. 
 
 
Ad. 2 Referat. 
Referatet fra mødet 14.5.2002 var udsendt pr. e-mail, og godkendt uden kom-
mentarer.  
 
 
Ad. 3 Beretning 
Fællesarbejdet på fællesarealet blev gennemført søndag 26.5 og der deltog 10 
medlemmer, heraf hele best. 
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KS har 18.5 uddelt orientering fra generalforsamling og girokort.  
 
FM har 12.6 skrevet til ejeren af den lastbil, der ofte blev parkeret på stamvejen. 
Brev oplæst. Lastbilen har ikke været parkeret på vores vej siden. 
 
FM har endnu engang forsøgt at kontakte Verner Hansen, TK, for at få afklaret 
TK’s stillingtagen til byggeri, der er på kanten af lovgivningen. 
 
FM har modtaget brev fra advokat vedr. nr. 59, med orientering om nye ejere. 
FM svarede 28.5. Betaling af gebyr modtaget 22.6. 
 
FM har 4.7 modtaget brev fra advokat vedr. nr. 69, med orientering om nye eje-
re. FM svarede 8.7. 
 
FM og BM deltog på Grundejersammenslutningens delegeret møde 27.5. Der 
deltog 38 delegerede fra 25 foreninger. Sammenslutningens formand ønskede 
ikke genvalg, og da der ikke var nogen kandidater blev et formandsvalg udskudt 
til en kommende ekstraordinær generalforsamling.  
FM spurgte efter et kursus i regnskab, og fik den besked, at samtlige formænd 
vil modtage en invitation direkte fra Arbejdernes Landsbank, når de afholder 
kurset.  
Det blev påpeget på mødet, at TK ikke længere vil opkræve vejvedligeholdeslån 
via ejendomsskatten. TK vil dog fortsat gerne kautionere for disse lån. 
 
FM har 10.6 modtaget brev fra Codan indeholdende en besked om præmiestig-
ning. Præmien er nu på kr. 639,- p.a. 
 
Det Sankt Hans bål vi fik lagt grunden til på fællesarbejdet, blev af ukendte 
gerningsmænd antændt i utide. Det lykkedes dog at få arrangeret materiale til et 
nyt; men noget mindre bål. Der skal ryddes bedre op efter bålet. NF klarer dette. 
 
Der er modtaget gravetilladelse til nr. 39, nr. 41 og nr. 44 vedr. antenne. FM har 
24.7 skrevet til nr. 39 og nr. 41. Nr. 44 blev ikke berørt af arbejdet. 
 
Der er modtaget gravetilladelse til nr. 59 og nr. 63 vedr. gravning af splidsehul. 
FM har 24.7 skrevet til begge. 
 
SEK har modtaget brev / e-mail fra 3 medlemmer, som ikke ønsker deres hus 
vist på vores hjemmeside. Det er nr. 37, nr. 45 og nr. 60. 
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SEK bad festudvalget huske, at evt. materiale om jubilæumsfesten, til vores 
hjemmeside, skal komme fra festudvalget. 
 
 
NF har igen kontaktet HA vedr. blomsterkummen ved deres udkørsel. HA på-
står, at de har haft kontakt til politiet, og at det er politiet, der kræver, at kum-
men står hvor den står. NF aftalt med HA at vi flytter kummen ca. 30 – 50 cm 
ud mod vejmidten. NF og KS klarer dette. Kummen og dens placering er dog 
stadig HA’s. 
 
NF aftaler med HA at græsset på fællesarealet snart bliver slået. KS arranger 
gavekort til betaling. 
 
 
Ad. 4 Regnskab 
Kopi af kontooversigter udleveret til SEK. SEK kontrollerede disse mod forrige 
udskrift. 
 
Ind- og udbetalinger gennemgået. 
 
Pr. 28.7 var der 5 restanter på kontingent betaling. Det var nr. 18, nr. 35, nr. 38, 
nr. 57 og nr. 65. Nr. 18, nr. 57 og nr. 65 har betalt og nr. 35 påstår at have be-
talt; men KS kan ikke se at betaling er modtaget. KS undersøger nærmere. Vedr. 
nr. 38 skriver KS igen og pålægger administrationsgebyr på 25 %. 
 
Til efteråret udtrækkes vores Hypotekbanks obligationer, kr. 980.000,-. Hvad 
så? Dette skal diskuteres på næste møde. 
 
 
Ad. 5 Næste møde 
Næste møde bliver 22.10.2002 kl. 19:00 hos FM. 
 
 
Ad. 8 Eventuelt 
Ingenting 
 
Mødet slut klokken 22:00. 
 
 
Ole Ankersen 
Formand    
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