
 GRUNDEJERFORENINGEN TØMMERUPVANG 
Kastrup, den 12. maj 2004 

 
Referat af bestyrelsesmøde 14.05.2002, klokken 19.00. Mødet blev holdt hos 
KS 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 19.03.02 var udsendt pr. e-mail, og godkendt uden kom-
mentarer.  
 
Ad. 2 Beretning 
FM fortalte, at foreningens ansvarsforsikring er en erhvervsansvarsforsikring, 
og den dækker det erstatningsansvar, der kan pålægges foreningen, dennes med-
lemmer og bestyrelsen under udøvelse af foreningens virke. Men, den dækker 
ikke ledelsesmæssigt -, personligt ansvar, bortkomst, tyveri og afbrænding af 
fyrværkeri. Erstatningssummen er kr. 7 mio., dog max. 2 mio. ved tingskade. 
 
Vedr. vejvedligeholdelse. Nu er nr. 2’s chaussebort bragt i orden. Nr. 38, 42 og 
44 er stadig ikke bragt i orden. FM har intet hørt fra TK vedr. nr. 38. Nr. 44 har 
lovet at gøre det pålagte arbejde. Best. gør ikke videre på nuværende tidspunkt; 
men tager sagen op ved næste møde, hvor der laves vejeftersyn. 
 
FM har ikke fået en uddybende forklaring på TK’s holdning i sagen om nr. 16’s 
carport fra Verner Hansen, TK. 
 
FM har modtaget ejendomsvurdering på fællesarealet. Værdi kr. 0,00. 
 
FM har i Amager Bladet set, at nr. 70 har skiftet ejer. De nye ejere er: Jan 
Jacobsen og Anette Boklund. 
 
FM har modtaget indkaldelse til Sammenslutningens delegeretmøde. Kopi om-
delt til best. Medlemsliste over foreninger i Sammenslutningen også modtaget. 
Der er nu ca. 6000 grundejere i Sammenslutningen. FM og BM deltager i dele-
geretmødet. 
KS ønsker at deltage på det næste regnskabskursus Sammenslutningen afholder. 
 
NF har ikke fået talt med Holdkærs Ager vedr. placering af blomsterkummen. 
Det vil ske snarest. 
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FM har modtaget et brev fra Helle Bech, HA. Vedr. lån af deres fælleshus til 
vores jubilæumsfest. Den 15.03.03 er booket og O.K.. 
 
SEK gav status på hjemmesiden. Vi har nu eget domæne www.gftv.dk, og siden 
er på det nærmeste færdig. Søge funktionen er endnu ikke klar; men der arbej-
des på højtryk.  
 
 
Ad. 3 Regnskab 
Kopi af kontooversigter udleveret til SEK. SEK kontrollerede disse mod forrige 
udskrift. 
 
Ind- og udbetalinger gennemgået. 
 
Der er modtaget renter af værdipapirer på kr. 1025,- og aktieudbytte på kr. 480,- 
 
Første halvdel af best. vederlag udbetalt. 
 
 
Ad. 4 Generalforsamling 
Referatet fra generalforsamlingen var blevet omdelt og kunne derfor godkendes 
uden oplæsning. 
 
FM takkede best. for arbejdet herunder specielt NF for den gode indsats som di-
rigent og SEK for den fine præsentation af WEB siden. 
 
FM har 24.04.02 afleveret vin til Helle Bech, HA, som tak for lån af fælleshu-
set. 
 
 
Ad. 5 Orientering til medlemmerne 
FM’s oplæg diskuteret og rettet på få punkter. 
 
NF sørger for, at der bliver slået græs på fællesarealet inden fællesarbejdsdagen. 
KS sørger for gavekort kr. 300,- til betaling af HA’s gartner. 
 
KS har skaffet en tilladelse til Sankt Hans bål. 
 
KS lejer en buskrydder, og BM står for indkøb af drikkevarer. 
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FM kopierer orienteringen og giver den til KS, så han kan omdele den 18-
19.05.02. 
 
Ad. 6 Arbejdsopgaver 
Vejistandsættelse. Der skal laves revneforsegling og vi tager omfanget op på 
næste møde under vejeftersynet. Med baggrund i opgaven med revneforsegling 
indhenter vi også tilbud på den egentlige istandsættelse, som vi ved ligger og 
venter lidt ude i fremtiden. 
 
FM skaffer på Sammenslutningens delegeretmøde brochuren om vejvedligehol-
delse, og sørger for at best. får en kopi inden næste møde. 
(tilføjet af SEK efter mødet: BM har sendt hele best. Web adressen til omtalte 
brochure. Alle beds selv hente og udskrive brochuren) 
 
 
Ad. 7 Næste møde 
Næste møde bliver 6.08.02 kl. 19:00 hos BM. 
 
 
Ad. 8 Eventuelt 
NF ønskede at der bliver gjort noget ved den lastbil, som nogen, er begyndt at 
parkere på stamvejen. Fortsætter parkeringen til midt i uge 21, giver NF besked 
til FM, som vil lægge en hilsen, med henstilling om ikke at parkere på vores vej, 
til chaufføren af køretøjet. 
 
FM spurgte repræsentanterne for festudvalget, om de forventede, at han holder 
en tale til jubilæumsfesten. NF bekræftede, at det forventes. 
 
 
Mødet slut klokken 21:10. 
 
 
 
Ole Ankersen 
Formand    
 
 
 
UK/-           


