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Referat af bestyrelsesmøde 10.03.2003, klokken 19.00. Mødet blev holdt 
hos SEK 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 Referat. 
Referatet fra mødet 20.01.2003 var udsendt pr. e-mail, og efter få kom-
mentarer rettet, udsendt igen og godkendt.  
 
 
Ad. 2 Beretning 
FM har modtaget svar fra TK, dateret 22.01, vedr. bebyggelse udover 
skel. FM oplæste svaret. Det var samme ævle bævle som sidst vi fik 
svar fra TK i samme sag, og vi tager svaret til efterretning og gør ikke 
yderligere i sagen. 
 
FM har 03.02 kontaktet John Rasmussen, Nybolig, vedr. nr. 38. JR 
meddelte, at han ikke var opmærksom på de påtalte forhold vedr. forto-
vet. FM rykkede 06.02 JR for hvad Nybolig ville gøre, og JR oplyste nu, 
at sælger ville ordne sagen. FM blev 05.03  kontaktet af den nye ejer af 
nr. 38. Han ville gerne have kopier af den korrespondance der har været 
med ejendomsmæglerne i sagen og det fik han. De nye ejere er Gitte 
Palm og Martin Eriksen, tlf. 32527232. Det er konstateret, at påtalte træ 
er fældet, så arbejdet er i gang. 
 
FM har kontaktet TK vedr. vejskiltet ved Ugandavej. TK har skiftet skiltet. 
 
De revner, som ikke var blevet forseglet i første omgang, er blevet 
forseglet 22.01. NF har besigtiget arbejdet og fundet det i orden. 
 
FM var 06.02 til formandsmøde i sammenslutningen. Gæster var Bjarne 
Larsen, Tekniskudvalg, og Raymond Skaarup, chef for Tekniskforvalt-
ning. Der blev talt om HT situationen, Østamagerbanen, som TK god-
kender lokalplanen til 25.02, Otto Baches Allé m.m. Det blev anbefalet, 
at vi bad grundejerne holde øje med vandmålerne, for at sikre mod vand-
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vandspild. Vandmålere skal skiftes hvert 8. år blev det meddelt, hvortil 
FM påpegede at det er mindst 12 år siden de er skiftet i GFTV. 
 
SEK har været i kontakt med et rådgivende ingeniørfirma, og de vil, for 
en pris af kr. 25.000 + moms, udarbejde udbudsmateriale og indhente 
tilbud fra 2 – 3 asfaltleverandører. Tilsyn med arbejdet kan ske efter reg-
ning; men normalt betaler man 5 % af enterprisebeløbet for tilsyn. 
 
SEK foreslog, at vi får scannet tegninger af veje m.v. ind og lagt på 
hjemmesiden. Ikke enighed i best. så det må vente. 
 
SEK sender sammen med referatet det udkast til udbudmat. han har la-
vet. 
 
KS har ikke fået set meget på mulighederne for at stifte et antennelaug; 
men han har set eksempler på laug med ca. 18 medlemmer som er leve 
dygtige. Hele denne problematik kræver en nærmere undersøgelse. 
Best. er ikke enig om det er en god ide. Der var enighed om, at der skal 
udarbejdes et forslag til generalforsamlingen. KS fremlægger dette og 
motiverer det. 
 
KS har udarbejdet et forslag til GFTVs Forskønnelsespris. Forslaget op-
læst. Der var i best. enighed om, at det ikke skal fremlægges som et for-
slag; men KS kan lufte ideen under eventuelt for at lodde stemningen. 
 
  
Ad. 3 Regnskab 
Kopi af kontooversigter udleveret til SEK. 
  
Ind- og udbetalinger gennemgået. 
 
Kopi af årsregnskabet omdelt. Revideret regnskab underskrevet af best. 
 
Budgettet blev gennemgået og justeret på et par steder, så det passer til 
de forslag, som best. fremlægger på generalforsamlingen. Kontingent og 
vejkontobidrag fortsætter uændret fra 2002. 
 
 
Ad. 4 Forberedelse 
Lånet af HA’s fælleshus er på plads og bekræftet af HA. 
Fl. Poulsen har accepteret at være dirigent, og NF har bekræftet datoen 
overfor Flemming. 
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Forslag til nedsættelse af et Antennelaug udvalg udarbejdet. Fremlæg-
ges af KS. 
 
Forslag til nedsættelse af et festudvalg og overførsel af kr. 3000,- til fest-
udvalgets konto udarbejdet. Fremlægges af NF. 
 
Indkaldelse til generalforsamling blev udarbejdet på baggrund af FMs 
oplæg. Skal dateres 17.03.2003. 
 
BM kopierer al materiale. 
 
NF omdeler indkaldelsen med bilag 17.03.2003. 
 
Punkterne i FMs beretning blev gennemgået. FM skal i beretning invitere 
til fællesarbejde 31.05.2003 kl. 09:30. 
 
KS står for smørebrød. 
 
BM står for drikkevarer, herunder 2 flasker vin til Helle Bech, tallerkner, 
bestik og servietter. 
 
 
Ad. 5 Eventuelt møde før generalforsamling. 
Et eventuelt møde før generalforsamlingen bliver 03.04.2003 kl. 19:00. 
FM indkalder og sted aftales hvis der bliver behov for mødet. 
 
 
Ad. 6 Eventuelt 
Ingenting. 
 
Mødet slut klokken 22:15. 
 
 
Ole Ankersen 
Formand 
 
 
UK/-           


