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Referat af bestyrelsesmøde 15.3.2006, klokken 19:00. Mødet blev holdt 
hos SEK og følgende var til stede: 
 
  Formand Flemming Poulsen (FM) 
  Kasserer Steen Kondrup   (KS) 
  Best. medlem Lars Froberg  (BM) 
  Sekretær Ulrik Klixbüll   (SEK) 
   
Afbud fra: Næstformand Johnny Fjellander (NF) 
 
Ad. 1 Status på vejprojekt 
FM og SEK var 7.3. til møde hos G&B for at diskutere revnedannelse i 
vejene. Fra G&B deltog Bech og B. Thomsen.  
 
På mødet fremkom følgende bemærkninger: 
Bech: Et slidlag kan ikke reparere gamle skader (=revner) 
BT: Der var ikke noget der tyede på problemer. 
Bech: Revnerne bør forsegles næset vinter når det er blevet frost; men 
før der kommer sne. 
Bech: Vi har ikke rådgivet dårligt. Der er ikke noget usædvanligt i, at der 
kommer revner i et slidlag. 
BT: Vi var ikke forberedt på, at revnerne ville komme. 
FM: Risikerer vi at vi skal af med penge før tid? 
Bech: Nej, det er der ikke noget der tyder på. 
 
Konklusionen blev, at BT skulle supplere G&Bs kommentarer fra Deres 
tidligere mail skriftligt, og at han skulle kontakte Colas for at prøve at fin-
de en løsning.   
 
FM har efter mødet talt med Niels Erik Andersen, TK, som bekræfter, at 
et nyt slidlag ikke vil forhindre revner der stammer fra vejkassen i at slå 
igennem. 
 
SEK har 15.3 modtaget en mail fra BT (kopi sendt til hele best.) I mailen 
skriver BT at revnedannelse kun kan undgås ved at udskifte hele vej-
kassen. Colas har dog, per kulance, tilbudt at forsegle revnerne denne 
ene gang, mod at de så får deres penge. 
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FM er irriteret over, at der ikke er nogen, G&B eller Colas, der har fortalt 
os at de gamle revner ville slå igennem det ny slidlag. 
 
SEK svare på BTs mail, og siger vi accepteret Colas tilbud om at alle 
revner i det ny slidlag forsegles. Samtidig skal vi have en opgørelse over 
de forbruge mængder m.m. Vi vil så betale rest beløbet når Colas er 
færdig.  Det skal også nævnes, at vi har konstateret, at revnerne ikke 
kun er koncentreret omkring den gamle gasopgravning, og at hvis der 
inden for garantiperioden på 5 år efterfølgende opstår skader forventer vi 
at disse udbedres under garantien. BT skal også sørge for, at det bliver 
checket om alle rendestensbrønde er renset. Spec. brøndene på vest 
siden af vej 1. 
 
Ad. 2 Referat 
Referatet fra mødet 17.1.2006 var udsendt pr. e-mail, og godkendt. 
 
Ad. 3 Beretning 
15.01 FP på vejsyn, der er revner i slidlaget på alle veje 

17.01 Henvendelse fra Bettina & Dean nr. 25 vedr. Snerydning, UK opfprdre til at stille 
forslag til generalforsamlingen 

23.01 Skr. henvendelse til Colas og Gundtofte & Bech vedr. tilbageholdelse af  kr. 
349.713,- grundet revner i vejene (slidlaget), vi ønsker forklaring  

14.01 Brønde færdigsuges af Colas 

02.02 Modtaget tilbud på pasning af grønne områder, A.S. Nielsen, anlægsgartner 

06.02 Modtaget gravetilladelser vedr. nr. 67.27,41,45-50,62,31 vedr. Hovedvandledning og 
en enkelt stikledning  

22.02 Palle Andersen, kontaktet FP pr. Telefon vedr. den tilbageholdte betaling, PA 
fastholder at det breskrevne i tilbudet er overholdt. Ulrik kontakter Bjørn (G&B) for 
møde 

26.02 Mail til Preben Lund, TK, at vores brønde nu er rene 

26.02 Modtaget tilbud fra Taastrup Kloakservice  

07.03 Møde med Bjørn (B&G) kl. 07.30 i Hellerup vedr revner i slidlaget 

Bjørn udarbejder notat og kontakter Colas for vederlagsfri forsegling af revnerne, 
vender tilbage inden bestyrelsesmødet – vi har ikke spurgt om der kan forekommer 
revner?? – Bjørn har hele tiden vist at der sandsynligvis ville forekommer revner, 
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men de er kommet overraskende tidligt?? 

Vi forsøger at ”syreteste” svaret med en medarbejder fra teknisk forvaltning i TK.  

 
Vi er ikke interesseret i at gå videre med henvendelsen fra A. S. Nielsen. 
 
 
Ad. 4 Regnskab 
KS uddelte forenings- og vejkontoregnskab. Desværre ikke den revide-
rede udgave, da den ene revisor, efter 14 dage, endnu ikke havde tilba-
geleveret regnskabet. KS har forsøgt at rykke flere gange. 
 
KS gennemgik regnskabet. Intet at bemærke. 
 
KS kommer rundt med de reviderede regnskaber så de kan blive under-
skrevet. 
 
Ind- og udbetalinger siden sidste møde gennemgået.  
 
Kopi af kontooversigter udleveret til SEK. 
 
KS gennemgik det fremsendte budget. Det blev besluttet at hæve fore-
spørgselsgebyret til kr. 500 pr. stk. KS retter budget. 
 
 
Ad. 5 Generalforsamling 
Generalforsamling bliver torsdag 20.4 kl. 19:00 i Holdkærs Agers fælles-
hus. Best mødes kl. 18:30.  
 
Ole Ankersen, nr. 12, har indvilget i at være dirigent. 
 
BM køber mad og drikke m.m. samt tak for lån gave til H.A.  
 
Indkaldelsen skal dateres 29.3 og FM omdeler den 29.3. 
 
SEK laver kopier. 
 
Evt. best. møde inden generalforsamling 11.4 kl. 19:00 hos BM. 
 
FMs forslag til indkaldelse gennemgået og tilrettet. 
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SEK laver et byggeregnskab til uddeling / fremvisning på generalforsam-
lingen. 
 
I FMs beretning skal mangel på snerydning og dårlig parkering påtales.  
 
Best. forslag til nye bestyrelsesmedlemmer er Jess Bagersted, nr. 54, og 
Morten Stockbro, nr. 69.  
 
SEK laver et PowerPoint show med billeder fra vejarbejdet og af den 
dårlige snerydning. 
 
Ad. 6 Eventuelt 
Intet. 
 
 
Mødet slut 21:25 
 
 
 
 
Flemming Poulsen 
Formand 
 
 
 
 
 
UK/-           


