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Referat af bestyrelsesmøde 23.8.05, klokken 19:00. Mødet blev holdt 
hos BM og følgende var tilstede: 
 
  Formand Flemming Poulsen (FM) 
  Næstformand Johnny Fjellander (NF) 
  Kasserer Steen Kondrup   (KS) 
  Best. medlem Lars Froberg  (BM) 
  Sekretær Ulrik Klixbüll   (SEK) 
   
Ad. 1 Vejprojekt 
Projektet skrider frem i henhold til projektplanen. Kun en enkelt dags for-
sinkelse.  
 
Alle i best. får kopier af G&B’s byggemødereferater. Næste møde bliver 
afleveringsforretningen 1.9 kl. 08:00. (Bemærk ændring af dato i forhold 
til det på mødet oplyste. Hvem kan deltage?) 
 
Best. forbereder afleveringsforretningen ved at gennemgå vejene og 
skrive en rapport. Dette sker søn. 28.8. Mødested hos BM kl. 15:00. 
 
Det foreløbige byggeregnskab blev gennemgået. Ser pænt ud. 
 
Der har været en livlig korrespondance med nr. 59 vedr. knækkede fli-
ser, trykkede kantsten og chaussesten der var smidt ind i hækken. Bjørn 
skriver til nr. 59 og beder om et møde, så de påståede skader kan besig-
tiges i fællesskab. (Tilføjet efter mødet af SEK – Det møde afholdes 30/8 
el. 1/9) 
 
Når vi har et referat fra mødet mellem Bjørn og nr. 59 tager best. stilling 
til det videre forløb. 
 
Ad. 3 Referat 
Referatet fra mødet 31.5.05 var udsendt pr. e-mail, og godkendt. 
 
Ad. 4 Beretning 
 
Dato Tekst 

15.05 Henvendelse til TK vedr. lunker ved gangstierne ud til Oliefabriksvej 

23.05 Henvendelse fra Henning Jessen vedr. HNG – nedgravning til naturgas – nej 

31.05 Bestyrelsesmøde 

? Opmærkning over 3 aftener – Ulrik, Lars, FP  
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02.06 Rykker TK vedr. lunker 

02.06 Henvendelse TK vedr. afsluttende vejsyn, Hyld Ager 

02.06 Henvendelse til Preben ? vedr. kloakinspektion – kan ikke finde tegningerne 

? FP møde med Preben vedr. foto af rendestensbrønde – vi opgir’  

07.06 Steen får pris fra Albertslund Kloakservice 19.000,- excl. moms 

11.06 Lunkerne opfyldt 

11.07 Henvendelse fra ”De gamles skovtur” – bidrag - nej 

16.06 Indbetalingskort uddelt - Steen 

17.06 Henvendelse fra TK vedr. Hyld Ager – erkender sjusk 

19.06 Orientering vedr. generalforsamling 26. april – delt rundt -FP 

22.06 Fortorvet i mellemgangen ved 47/52 rettet op – Steen (regning?) 

27.06 Henvendelse fra Mertz i 67 vedr. afmærkning 

29.06 Gurli og Per Guldbryllup – gir’ ikke noget – ellers skal alle ha’. 

29.06 Henvendelse fra nr. 10 vedr. støj fra udendørs placeret spa – sagen lukket – spa 
er væk 

30.06 Færdigmelding fra TK vedr. mangler Hyld Ager 

05.07 Underskrevt aftale med Gundtofte & Beck – 10.000,- a conto? 

07.07 Meddelelse vedr. støj omdelt til medlemmerne 

12.07 Svar til Henning vedr. HNG 

15.07 Henvendelse til TK vedr. manglende gravetilladelser 

28.07 Byggemøde, Lars, Ulrik deltager 

28.07 Information til medlemmerne omdelt 

28.07 Referart af 1. byggemøde modtaget 

04.08 Referart af 2. byggemøde modtaget 

05.08 Diverse gravetilladelser modtaget 

05.08 Klage fra nr. 59 modtaget 

05.08 Besigtigelse, fotooptagelse  nr. 59, Ulrik, FP 

06.08 Maul til Bjørn vedr. klage, Ulrik 

06.08 Mail svar til nr. 59, FP, klagen overdrages til entreprenøren 



 GRUNDEJERFORENINGEN TØMMERUPVANG 
 

Kastrup, den 29. november 2005 
 

Hjemmeside: www.gftv.dk - E-mail: bestyrelsen@gftv.dk 

Side 3 af 3 

06.08 Mail fra nr. 59 – ser frem til behandling af klagen 

08.06 Klage behandlet af entreprenør - afvist 

12.08 Mail fra nr. 59, hvorfor ikke med på byggemøde? 

13.08 Svar til nr. 59, inviteres til byggemøde  

16.08 Henvendelse til  Bjørn vedr. brostensbånd – skal rettes, Ulrik 

17.08 Mail fra nr. 59 – deltager ikke i byggemøde 

18.08 Sidste byggemøderefarat – tidsplanen holdes – afleveringsforretning 29.08 – 
hvem? 

18.08  Mail til nr. 59, klagesagen betragtes afsluttet, deltog ikke i byggemøde, FP 

20.08 Mail fra nr. 59 klagesagen overdraget til advokat 

 
Ad. 5 Regnskab 
Ind- og udbetalinger siden sidste møde gennemgået.  
 
Kopi af kontooversigter udleveret til SEK. 
 
Der havde været et par restanter; men alle har betalt nu. 
 
KS har opsagt vores aftalekonto, og pengene er overført til vejkonto. 
 
Ad. 6  
Se FM’s beretning 
 
Ad. 7 Næste møde 
Næste møde bliver tirsdag 8.11.05 kl. 19:00 hos FM. 
 
Ad. 9 Eventuelt 
Intet 
 
 
Flemming Poulsen 
Formand 
 
 
 
UK/-           


