
 GRUNDEJERFORENINGEN TØMMERUPVANG 
 Kastrup, den 12. maj 2004 
 
Referat af bestyrelsesmøde 19.03.2002, 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 21.01.02 var udsendt pr. e-mail, og efter et par kommentarer 
fra FM genudsendt i nuværende form 27.01.02. Referat godkendt. 
 
 
Ad. 2 Beretning 
FM har rykket Jeannie Hansen, TK, for gravetilladelsen til nr. 64. Hun lovede, 
at hun ville kontakte TDC. TK har nu bekræftet, at gravearbejdet er noteret på 
gravetilladelsen vi har modtaget for nr. 60, både hos TK og TDC, hvorfor vi ik-
ke får en spec. gravetilladelse for nr. 64. FM har 26.01.02 afleveret “gravetilla-
delsesbrevet” til nr. 64. 
 
FM har rykket Niels Erik Andersen, TK, for et vejeftersyn, og det er nu aftalt til 
04.04.02 kl. 16:00. Mødet starter hos FM og fra best. deltager FM, NF, KS og 
BM. SEK vil se om det er muligt at deltage. 
 
FM har 24.01.02 rykket Jeannie Hansen, TK, vedr. sagen omkring nr. 38. Hun 
ønsker at lade sagen hvile indtil foråret. FM rykker når han føler foråret er 
kommet og reaktion fra TK stadig mangler. 
 
FM har 19.03.02 gjort status på best. påtaler fra vejsynet. Nr. 2, nr. 38, nr. 42 og 
nr. 44 er stadig ikke bragt i orden. 
 
FM har talt med nr. 16, og meddelt at best. ikke går videre i sagen om hendes 
carport. Best. ønsker dog stadig at undersøge, hvad der kan gøres i lignende sa-
ger. FM har derfor talt med amtet, Mette Veelwärth (jurist), og hun meddelte, at 
evt. overskridelser af byggegrænser skal påvises af den part, der påtaler sagen. 
FM har 30.01.02 igen talt med TK og udtrykt vores undren over, at TK ikke 
skal gøre noget i sager som denne. FM’s kontakt hos TK kom dog under samta-
len til at sige, at han havde bedt nr. 16 om at rykke carporten tilbage; men han 
uddybede ikke denne udtalelse. TK lovede at vende tilbage når de havde et klart  
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overblik over TK’s forpligtigelser i sådanne sager. FM har rykket igen 15.02.02 
og 19.03.02; men TK er ikke kommet videre p.g.a. ferie m.m. 
 

Der er intet anført om ansvar/opfølgning på overtrædelser i Bygningsreglement 
for småhuse. 

 
Vi bør huske at påtale et forhold som dette og lign. ved en evt. henvendelse fra 
en ejendomsmægler i en salgssituation. 
 
FM har fået en forespørgsel fra HOME vedr. nr. 69. FM svarede 23.02.02 og 
honoraret blev betalt 26.02.02. 
 
NF har 04.03.02 endnu en  gang været på visit hos Holdkærs Ager. Der er intet 
nyt om blomsterkummen, kun en historie fra de varme lande. NF meddelte HA, 
at best. forventer, at vi på den kommende generalforsamling vil blive pålagt at 
gå videre med sagen, så en snarlig løsning vil være på sin plads. NF kontakter 
HA igen primo april for at få seneste status. 
 
BM har deltaget i kurset om foreningsret. Det blev afholdt over 2 aftner og var 
godt og konstruktivt. BM gennemgik nogle af de punkter der var blevet gen-
nemgået. FM skal checke hvad vores ansvarsforsikring dækker. 
 
 
Ad. 3 Regnskab 
Kopi af kontooversigter udleveret til SEK. SEK kontrollerede disse mod forrige 
udskrift. 
 
Ind- og udbetalinger gennemgået. 
 
Kopi af 2001 regnskab udleveret. Dette bør fremover give til best. nogle dage 
inden best. mødet hvor best. skal underskrive det. 
 
Det reviderede regnskab blev underskrevet af best. 
 
Budgetforslaget blev gennemgået og tilrettet. Fx. skal kontingent stige med kr. 
100 og ikke kr. 50 som først planlagt og de kr 8.000 som best. foreslå reserveret 
til at dække et evt. underskud ved en jubilæumsfest skal ikke med i budget. 
 
 
Ad. 4 Forberedelse af den ordinære generalforsamling 
FM har aftalt lånet af HA’s fælleshus med HA. 
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NF har ikke fået fat i Fl. Poulsen for at lave en aftale om dirigent hvervet; men 
NF gør nyt forsøg snarest. 
 
FM’s udkast til indkaldelse diskuteret og justeret. 
 
FM spurgte, om best. ønskede at fortsætte, og det bekræftede alle medlemmer. 
 
Vedr. FM’s beretning blev det aftalt, at det skal nævnes, at vi holder arbejdsdag 
på fællesarealet 26.05.02 kl. 09:30. 
 
NF kopierer regnskab, budget og indkaldelse samt omdeler disse. 
 
Indkaldelsen skal dateres 27.03.02 og alt mat. skal være NF i hænde senest 
24.03.02. 
 
BM står for øl, vand, service m.v. FM oplyser om antal tilmeldte til generalfor-
samling. 
 
KS står for smørebrød. FM oplyser om antal tilmeldte til spisning. 
 
Best. mødes kl. 18:30. 
 
 
Ad. 5 Dato for evt. møde inden generalforsamling 
Et evt. formøde bliver 16.04.02 kl. 19:00 hos FM. FM indkalder hvis der er for-
slag der skal diskuteres. 
 
 
Ad. 6 Eventuelt 
NF har haft en føler ude for at se om vi kan låne HA’s fælleshus til jubilæums-
festen. Det ser lovende ud. 
 
 
Mødet slut klokken 21:30. 
 
 
 
Ole Ankersen 
Formand    
 
 
 
UK/-           


