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Referat af bestyrelsesmøde 17.3.05, 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 Vejvedligeholdelse 
Bjørn Thomsen fra Guntofte og Beck præsenterede de 3 tilbud der var 
kommet retur efter udbudsrunden. Tilbudsgiverne er Colas, Pankas og 
entreprenør Brdr. K. Hansen. 
Tilbuddet fra Colas er, taget som et hele, det billigste. 
Der opstod tvivl om hvorvidt tilbudet omkring opfræsning af vejbane er 
givet på det korrekte antal løbende meter. BT undersøger og vender til-
bage med svar. BT skal ligeledes få Colas til at tilpasse tilbuddet, så det 
indeholder en udskiftning af alle rendestensbrønde. 
 
Best. ønsker at der deltager en repræsentant fra G+B på generalforsam-
lingen. Det mente BT skulle kunne lade sig gøre, og det vil i givet fald bli-
ve en Ole Nielsen. 
 
BT er i løbende kontakt med TK omkring de ting TK kan have indflydelse 
på. Bl.a. vedr. vores kloaker. 
 
FM kontakter TK for at høre om de vil foretage en tv inspektion af vores 
kloaker før vi starter en istandsættelse. Det er best. enige om, at TK 
sagkyndige vi tidligere har talt med vedr. vejene har sagt de plejer at gø-
re. 
 
Vi går efter Colas tilbud. 
 
På forespørgsel oplyste BT , at der var foretaget prøveboringer i asfalt-
belægningen på vejene ud for nr. 17, nr. 43 og nr. 67. 
 
Ad. 2 Referat 
Referat fra mødet 20.1.05 var udsendt pr. e-mail, og godkendt. 
 
Ad. 3 Beretning 
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FM har 4.2 kontaktet Britt Blomquist, TK, vedr. arbejdet med vandled-
ning på hjørnet af fællesarealet og nr. 1. BB svarede, at TK afventede en 
færdigmelding, og så ville de lave et vejsyn, FM fik 17.2 en invitation til 
vejsyn 23.2. I vejsynet deltog TK og entreprenøren. FM fremførte de 
mangler og fejl vi havde konstateret. FM har efterfølgende modtaget en 
rapport fra vejsynet, og den siger, at der affræses asfalt og asfalteres 
rigtigt til sommer, samt chaussesten og div. Fliser oprettes. Græsarealer 
tilsås til april. 
 
FM har 2.2. skrevet til TK vedr. nr. 47. FM oplæste brevet. TK har 11.2 
svaret, og nu er nr. 52 også blevet en part i sagen. FM oplæste brevet. 
TK påtaler også chaussestensbåndene på stien. De bånd er grundejer-
foreningens ansvar, og KS kontakter vores entreprenør og får ham til at 
oprette de 2 bånd. FM meddeler dette skriftligt til de 2 grundejere. Nr. 47 
og 52 har ikke reageret på TKs brev. 
 
FM har besigtiget problembørnene fra vores vejsyn. Hos nr. 38 er bag-
kant på fortov nu OK, kantstenen er stadig et problem. Hos nr. 55 er be-
plantning OK, men der mangler stadig chaussesten. Hos nr. 64 og 70 er 
der stadig problemer med hækken. 
 
FM har modtaget ejendomsvurdering på fællearealet. Værdi kr. 0,00. 
 
FM har til best. uddelt indkaldelse til møde i sammenslutningen. FM del-
tog. Der var bl.a. et godt indlæg vedr. hegnssyn. 
 
KS har givet de medlemmer der ikke har ryddet sne i tide et brev om de 
regler der gælder. Kopi af brev givet til best. 7 medlemmer har fået bre-
vet – nogle få endda 2 gange. 
 
KS har talt med Ulla Sørensen, TK vedr. ansvaret for at holde fortovet 
ved fællearealet ryddet. US er sikker på, at det er grundejerforeningens 
ansvar. KS kontakter hende igen for at høre om ikke det påhviler nær-
meste nabo at rydde. 
 
Ad. 4 Regnskab 
Ind- og udbetalinger siden sidste møde gennemgået.  
 
Kopi af kontooversigter udleveret til SEK. 
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KS uddelte kopi af det reviderede regnskab. Regnskabet blev gennem-
gået. 
 
Original regnskab underskrevet. 
 
Gaver til medlemmer, som givet for ting der ikke har med grundejerfore-
ningens primær drift at gøre skal fremover betales af egen lomme. 
 
Budget for 2005 var uddelt før mødet. Budgettet blev diskuteret, og rettet 
på et enkelt punkt. 
 
Fordelingen af medlemskontingent fortsætter uændret. Kr. 300 til for-
eningen og kr. 700 til vejkonto. 
 
Ad. 5 Forberede generalforsamling 
FM har fået bekræftet hos Helle Bech, HA, at vi kan låne HA’s fælles-
hus. 
 
FM’s udkast til indkaldelse gennemgået og best. Enige om, at den er 
OK. Vedr. forslag fra best. Skal kun forslag a med. Forslag b bortfalder. 
 
KS ønsker at der deltager en vejsagkyndig fra TK på generalforsamlin-
gen. Den øvrige best. Mente, at det vil være tilstrækkeligt med ”eksper-
ten” fra G+B. Kan G+B ikke stille op må vi tage kontakt til TK. 
SEK skal holde BT fra G+B i ørerne. Vi skal have svar straks efter på-
ske. 
 
SEK laver en præsentation af vejprojektet. 
 
KS, NF, BM og SEK genopstiller – men som hvad?? 
 
Best. foreslår at de nuværende revisorer fortsætter. 
 
NF uddeler indkaldelse til medlemmerne 3.4. 
 
SEK kopierer indkaldelsen i 80 eksemplarer. 
 
BM står for indkøb af mad, drikkevarer og bestik samt vin til Helle Bech. 
 
Ad. 6 Eventuelt 
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KS har påbegyndt fældningen af det store birketræ på fællesarealet. I 
næste uge får han kappet toppen af træet, og derefter bliver resten fjer-
net hurtigst muligt. 
 
Oprydning på fællesarealet skal finde sted søndag 29.05.05 kl. 10:00, 
hvis nogen melders sig til at stå for afbrænding af Sank Hans bål. 
 
Mødet slut klokken 22:58. 
 
Ole Ankersen 
Formand 
 
 
UK/-           


