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15. oktober 2013 

 

Referat fra bestyrelsesmøde d. 8. oktober hos Signe 
. 

Til stede: Jane, Frank, Signe, Thorbjørn, Birthe, Grete og Jacob. 

 

Afbud: ingen 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden blev godkendt 

 

2. Underskrift af referat fra forrige møde 

Referat fra møderne 5. august 2013 og 12. august 2013 blev underskrevet. 

 

3. Nyt fra formanden 

Henvendelse fra medlem vedrørende hul i vejen ud for DYS 30 viste sig at være en and – en gammel 

meddelelse, som på mystisk vis tilsyneladende er blevet genfremsendt. 

 

Fibernet. Henvendelse fra medlem, som foreslår, at generalforsamlingen tager stilling til, om grundejer-

foreningens medlemmer ønsker at bruge foreningens formue – eller dele af den – til fibernet.  

 

Bestyrelsen er enig i, at internet og tv kan være bedre. Samtidig må bestyrelsen konstatere, at foreningen 

tre gange tidligere har undersøgt mulighederne for fibernet. Sidste år havde Yousee et konkret tilbud til 

alle husstande, og der var ikke nok grundejere, der var interesserede, hvorfor tilbud om fibernet ikke 

blev realiseret. Det er endvidere bestyrelsens vurdering, at der pt. ikke er nogen fibernetudbydere der vil 

etablere fibernet i grundejerforeningen.  

 

Bestyrelsen vil på den baggrund ikke arbejde videre med sagen, men forslagsstilleren er velkommen til 

selv at konkretisere og undersøge priser for at forelægge et konkret forslag, generalforsamlingen kan 

tage stilling til. 

 

TDC er ved at forbedre forholdene for internet og TV ved at sætte mellemstationer op. Mellemstationer 

forstærker signalet. TDC har lavet en ny ”mellemstation” til datatrafik på Slotsherrensvej ved kiosken, 

øst for frisøren. Alle kan nu få hurtigere data forbindelse, men man skal selv henvende sig til TDC for at 

få uploadet (f.eks. til de 20 GB man betaler for), hvis man har dem som udbyder. 

 

Jane sørger for indkøb af inderspande til affaldsbeholdere. 

 

Petri og Haugsted har mundtligt tilkendegivet, at tilbuddet på 30.000 kr. inklusiv moms for udskiftning 

af knækkede fliser står ved magt. 

 

Brøndrensning vil som sædvanlig ske mandag eller tirsdag i uge 46. Brønd på Spangen har længe været 

tilstoppet med store sten, og den vil blive renset særskilt. Jane udarbejder information om 
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brøndrensning, Thorbjørn kopierer, Signe og Grete runddeler primo uge 45 orientering om 

brøndrensning, så medlemmerne ikke parkerer på rendestensbrøndene. 

 

4. Nyt fra kassereren. 

Kontoudtog viser, at foreningen har 745.000 kr. på opsparingskontoen og 307.759 kr. på den løbende 

konto. Inden næste generalforsamling vil kassereren overflytte nogle af midlerne fra den løbende konto 

til en ny opsparingskonto med dobbelt prokura, dvs. formand og kasserer skal begge underskrive for at 

hæve penge. 

 

Kassereren oplyste, at der er 19 restancer for i alt 20.550 kr. Kassereren vil skrive til de tre medlemmer, 

hvor restancen er 2.800 kr. - 3.350 kr. til inkasso og blandt andet oplyse, at der ved sidste inkassosag 

blev pålagt 6.000 kr. i advokatomkostninger. 

 

5. Verserende sagers stade 

Beplantningsplan. Jane og Birthe indhenter to tilbud på hæk foran overfaldsværket – med og uden 

paradisæbletræer. Bestyrelsen besluttede ikke at gøre yderligere ved beplantning på Plænen for 

nuværende. 

 

6a. Kontrol med retablering efter nedlægning af jordkabler 

 

Det er bestyrelsens opfattelse, at retablering udføres tilfredsstillende. Flere steder er der lagt nye fliser. 

Asfaltbortene ser ikke pæne ud, hvor fortovene har været gravet op, men den sidste finish mangler. 

Signe, Jane og Frank deltager i det afsluttende vejsyn på vegne af grundejerforeningen. 

 

6b. Vision for bestyrelsesarbejdet 

Jacob faciliterede en snak om bestyrelsens visioner, hvorfor vi er med i bestyrelsesarbejdet, og hvad vi 

ønsker at arbejde med og for. 

 

7. Eventuelt 

Næste møde er hos Frank den 3. februar 2014 kl. 19.30. Jane har dato for generalforsamling med. 

 

 

 

Referent: Birthe Ougaard 

 

 

 

 


