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Grundejerforeningen Slotsfruens Vænge, 
bestyrelsesmøde den 22. nov. 2016 kl. 19.00, hos 
Lajla Klamer, Spangen 8. 

Tilstede: Jane, Signe, Thorbjørn, Lajla, Grete (ref.) 

 

1. Afbud: Jan, Gitte 

2. Godkendelse af dagsorden 

3. Underskrift fra Thor fra forrige møde hos Jan fra 16. aug. 

4. Nyt fra formanden: 

a. Snerydningskontrakt og medlemskab af Husum grundejerforeninger, ved 

Jane: Vores grundejerforening har tidligere været medlem af Husum 

Grundejerforeninger og er nu atter tilmeldt. Husum Grundejerforeninger 

benytter Smedstrupgård Snerydning, hvis kontrakt Jane læste op. Vejene 

fejes ved 3 cms snefald. Saltning blev ikke valgt, men kan tilvælges 

senere. Rydning sker i forhold til, hvornår der kommer renovation, 

(imidlertid har vejene forskellige tømningsdage …). Prisen afhænger af 

størrelsen på vores område, som er 1155 løbende grundejerforenings-

vejmeter, - og antal af parceller. Der er 8 parceller, som hører til 

Slotsherrensvej, der er kommunens vej. Signe tæller vores parceller op. 

[Senere tilføjelse: Signe: Vores grundejerforening har 138 parceller. 82 

stk ud mod vej som vi skal have ryddet. Dvs at dem på hjørnet af 

Slotsherrensvej og vores veje er taget med. 50 stk der kun har indkørsel 

ud til vej. 5 stk der kun ligger ud til Slotsherrensvej. 1 stk der ejes af 

HOFOR. Dvs at der i alt er: 138 parceller og kun 82 der skal ryddes 
sne udfor]. Jane giver besked om accept til Husum grundejerforeninger 

hurtigt, da vinteren er godt i gang. Snerydningskontrakten lægges ud på 

nettet. 

b. Vores forening er medlem af Parcelhusejernes landsforening, som udgiver 

et blad et par gange om året. Jane delte to eks af bladet ud: ”Mit hus, 41. 

årg., nr. 2, sensommer 2016”. 

5. Nyt fra kassereren, status og restancer, ved Thor: Der blev udleveret 

kontoudskrift. Foreningen har givet oplysninger til Estate mægler og har 

modtaget 500 kr. 

Vores forening opsiger kontoen i Alm Brand, hvor vi ikke er sikret for det 

beløb, vi har stående. Imidlertid vil flere banker ikke have foreninger som 

kunder, og andre steder skal man betale for at have penge stående. Thor vil 

prøve at kontakte Vestjysk Bank, Sydbank eller Merkur Bank, så pengene 

kan blive sat i to banker. 

Restancer: Signe vil tale med en beboer, og Jane og Thor vil tage en samtale 

med en beboer med markant restance. Der kommer endnu en opkrævning til 

alle inden generalforsamlingen, hvor man i øvrigt kun kan stemme, når man 

har betalt sit medlemskab. 

6. Verserende sagers stade:  

a. Kontakt til HOFOR ang snegle og rotter samt vedligehold af græskant ud 

mod hækken ved overløbsværket, ved Gitte: HOFOR har meddelt, at 

beskeden er modtaget. Punktet afventer i øvrigt næste møde, pga Gittes 

afbud. 



2 

 

b. Orientering om HOFORs klimaprojekt, ved Signe: Vores forening har før 

jul 2015 indsendt klimatilpasningsprojekt via Klimavej, men fået afslag 

fra HOFOR. Herefter har HOFOR afholdt møde d. 4. okt. for de 

foreninger, der modtog afslag, og her deltog Signe, Margrethe og Grete 

fra vores forening. HOFOR tilbød at stå for rådgivning, projektansvar, 

styring, garanti og økonomi for disse foreninger, som havde vist interesse 

og indsendt projekt. Når HOFOR har taget sig af de godkendte projekter, 

vil HOFOR herefter vende tilbage til os i løbet af 2-3 år. Mht økonomi vil 

HOFOR betale for det hydrauliske, - hvad vi måtte ønske derudover af 

forskellige løsninger, beplantning mm, må vi selv betale. 

For at komme i betragtning til dette tilbud fra HOFOR krævedes en hurtig 

tilbagemelding, og Signe sendte samme dag en mail om, at vi stadig var 

interesserede i at samarbejde om behandling af overfladevandet på vores 

veje. Signe gjorde desuden opmærksom på, at vores område støder op til 

Danas Park, som havde fået godkendt deres projekt, og at det vil give god 

mening at samarbejde om vejenes overfladevand.  

Kort sagt: at vi fik indsendt projekt i tide, betyder at det ikke er os, men 

HOFOR der vil betale de grundlæggende hydrauliske udgifter – og at 

HOFOR vil tilbyde rådgivning. 

Thor stillede spørgsmålet, om kontingentet burde hæves aht kommende 

udgifter, men kontingentforhøjelsen udskydes. To grundejerforeninger 

bag Husum Apotek har fået godkendt deres projekter: GF Hustoftevej og 

(tilstødende mod nord) Toftevang Vejlag, og dem vil Jane holde sig 

orienteret om, ligesom Signe vil tale med Danas Park via Kåre H. 

7. Punkter på dagsorden: 

a. Gartneraftale status: Aftalen fortsætter som aftalt. 

b. Foredragsholder til generalforsamlingen: Signe taler med HOFOR. 

Jane sørger for dirigent og kontakter kirken straks efter nytår for at booke 

en af datoerne mandag d. 27., tirsdag d. 28. og onsdag d. 29. marts. 

Jane tjekker desuden hos nabo til overløbsværket, om han har fået 

betaling for vanding af hækken dér. 

c. Håndtering af meget ødelagte fliser, ved Lajla: Lajla er faldet og har 

brækket hånden pga af ujævnt fortov andetsteds, og rejste derfor 

spørgsmålet om fliser i vores område. Lajla undersøger regler. 

8. Eventuelt: 

a. Bistadelaug melder tilbage til generalforsamlingen. 

b. Ang. fastelavn: Festudvalget plejer at have generalforsamlingsdatoen med 

i indkaldelsen. 

Næste møde: onsdag den 1. febr. 2017 kl. 19.00 hos Signe, Åvendingen 10 A. 

 

Jane Skou__________________________________________________ 

 

Thorbjørn Argir_____________________________________________ 

 

Signe Knattrup______________________________________________ 


