
 GRUNDEJERFORENINGEN TØMMERUPVANG 
Kastrup, den 12. maj 2004 

 
Referat af bestyrelsesmøde 23.10.2002, klokken 19.30. Mødet blev holdt hos 
FM 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 6.8.2002 var udsendt pr. e-mail, og godkendt uden kom-
mentarer.  
 
 
Ad. 2 Beretning 
FM har 5.9. igen rykket Verner Hansen, TK; men stadig intet nyt. Han virker 
ikke særlig samarbejdsvillig. FM prøver igen. 
 
FM har 16.9 modtaget brev vedr. nr. 38 fra en ny ejendomsmægler. FM svarede 
21.9 med de sædvanlige oplysninger, og henviste spec. til vedtægternes § 7, og 
påtalte forholdet vedr. nr. 38s fortov. Gebyr på kr. 200,- endnu ikke modtaget. 
FM rykker mægler for gebyret. 
 
FM har modtaget indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i grundejer-
sammenslutningen 14.11. Hovedemnet er valg af formand og evt. best. supple-
ant. FM og SEK deltager. 
 
FM har 19.8 modtaget 2 gravetilladelser vedr. naturgas til nr. 26 og nr. 70. FM 
sendte 26.8 det obligatoriske ”gravebrev”. 
 
FM modtog primo juni 3 graveanmeldelser vedr. kabelarbejde til nr. 61, nr. 63, 
nr. 66 og nr. 69. FM sendte samme dag det obligatoriske ”gravebrev”. FM har 
hos TK fået at vide, at en graveanmeldelse har samme juridiske funktion som en 
gravetilladelse. 
 
KS og NF har fået flyttet blomsterkummen ved HA’s indkørsel til Tømmerup-
vang. 
 
FM har fjernet aske m.m. fra Sankt Hans bålet. NF fik ikke flyttet sten og gamle 
øldåser som lovet, så det fik FM også klaret. 
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Festudvalget har omdelt en advisering om jubilæumsfesten. 
 
 
Ad. 3 Regnskab 
Kopi af kontooversigter udleveret til SEK. SEK kontrollerede disse mod forrige 
udskrift. 
 
Ind- og udbetalinger gennemgået. 
 
Bestyrelsesvederlag udbetalt. 
 
Der udtrækkes 8.11 for kr. 980.000 obligationer, og vi tilskrives rente kr. 
39.200. 
 
KS skal undersøge hvordan vi bedst anbringer ca. 1 mio. kroner. Enten i 1 årlige 
obligationer med så høj forrentning som muligt, eller på en aftalekonto hvor be-
løbet bindes i 12 mdr. KS kontakter FM inden endelig beslutning tages. 
 
 
Ad. 4 Renoverings af veje 
FM har talt med Allan Andersen, Nøragersminde, vedr. deres vejrenovation. De 
sender hver vej i udbud på henholdsvis asfaltarbejdet og fortovsrenoveringen. 
De er yderst tilfredse, med det arbejde de har fået udført. De stod selv bag alt 
arbejdet med at lave udbudsmat., indhente tilbud og kontrollere det udførte ar-
bejde. Vi har fået en kopi at deres udbudsmat. SEK prøver at få det tilpasset vo-
res forhold. 
 
Den 25.9 havde FM, BM og SEK et møde med Ole Svendsen, Hoffmann A/S. 
Han var ikke oprørt over vores veje og fortoves tilstand. Det var set værre. Ole 
Svendsen lovede at se på det udbudsmat. SEK havde lavet. SEK har ikke fået en 
tilbage melding endnu. SEK rykker. 
 
Vi skal have undersøgt hvad der skal ske med vores overkørsler hvis der lægges 
3,5 cm slidlag på vejene. 
 
Metoden til asfaltering skal undersøges. Kan vi fx ”høvle” den gamle asfalt af 
og genbruge den? Det vil betyde færre opretninger af kantsten og fortove. 
 
SEK prøver at kontakte en rådgivende ingeniør for at høre hvad det koster at 
have en sådan til at forestå alt vedr. udbud og kontrol. 
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FM har talt med Niels Andersen, TK, og meddelt ham, at der er en knækket 
brøndkrans ved en af brøndene på tværvejen. Niels Andersen lovede at se på 
sagen; men intet er ske endnu. 
 
FM har 19.10 skrevet til Jeanne Rosenberg, TK, med en række spørgsmål vedr. 
vejrenovering og bl.a. omkostningsfordeling. Intet svar endnu. 
 
Vi har 4.10 modtaget et tilbud på revneforsegling fra Hoffmann A/S. FM har 
kontaktet Johnny Mikkelsen, Hoffmann, for at få en nærmere forklaring på hvad 
tilbuddet dækker. De i tilbuddet nævnte 3000 m kan ikke forklares. Den nævnte 
afmærkning sker i samarbejde med Hoffmann. Arbejdet kan udføres hele vinte-
ren, dog ikke hvis der er sne. 
 
FM checker hos Leminkäiinen hvad de skal have for at lave revneforseglingen. 
 
Vi er interesseret i at få forseglet både revner i vejen og revner mellem vej og 
kantsten. 
 
FM og SEK afgør hvilket tilbud der er bedst og indkalder hele best. til en ”op-
måling” sammen med leverandøren. 
 
 
Ad. 5 Vejsyn 
FM har 14.10 modtaget en vejsynsrapport fra TK. FM oplæste rapporten. TK er 
rent til grin, bl.a. påtaler de at fortovet ved nr. 38 skal bringes i orden, en sag vi 
selv har bedt dem om tage hånd om. FM svarer og henviser til korrespondancen 
vedr. nr. 38. 
 
FM lovede på forrige møde at se på den sunkne kantsten ved fællesarealet. Det 
kan vi ikke selv klare at udbedre. KS kontakter en entreprenør, og får ham til at 
lave det. 
 
Vores vejskilte er blevet udskiftet. 
 
FM skrev 26.8 til de grundejere hvor best. på vejsynet havde fundet grund til 
påtale. Nr. 38 er overdraget til TK og nr. 40, nr. 42 og nr. 44 er endnu ikke bragt 
i orden. FM skriver igen til disse 3 grundejere. Da de påtalte forhold ved nr. 42 
og 44 også blev påtalt i 2001, skal de 2 grundejere trues med at sagen overdra-
ges til TK, hvis de påtalte forhold ikke bringe på plads. Nr. 40 får en almindelig 
rykker. 
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Ad. 6 Næste møde 
Næste møde bliver 20.1.2003 kl. 19:00 hos NF. 
 
 
Ad. 8 Eventuelt 
Festudvalget arbejder planmæssigt med jubilæumsfesten. Den endelige invitati-
on og tilmelding kommer inden jul. 
 
 
Mødet slut klokken 22:30. 
 
 
Ole Ankersen 
Formand 
 
 
UK/-           


