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Referat 
Bestyrelsesmøde den 14. juni 2021 kl. 19:00 

Tilstede:  
Anette Holm 
Dennis Andersen 
Janne Elfing Johansen (Referent) 

Afbud:  
Mette Ibæk  
Lars Jensen 

1 Spørgetid for grundejerne 

Ingen grundejere mødte op. 

2 Status på økonomi  

Økonomien ser fin ud. 

3 Skurtilbygning 

Vi havde en snak frem og tilbage angående bl.a. skurtilbygning, mulig gennemgang af alle skurtilbyg-
ninger og få reetableret arkivet, så vi kan se hvem der har bygget ekstra skur og fået det færdig god-
kendt. 

Dernæst de skurtilbygninger, der ikke er opført iht. de godkendte tegninger og beskrivelser, som 
Kommunen og Grundejerforeningen har godkendt, kan ifølge kommunen meddeles til dem, så vil de 
behandle byggesagerne. 

4 Generalforsamling 

Snak om hvem der er på valg ved kommende Generalforsamling, og snak omkring det at være i Be-
styrelse, hvad det har budt på i løbet af det/de sidste år. 

Vi talte også om tidspunkt for kommende Generalforsamling, vi fandt frem til den 01. september 
2021, Anette vil prøve at få lokaler til den valgte dato. 

5 Indkomne mails fra grundejerne 

Blev gennemgået og der blev lavet udkast til svar. 

6 Udarbejdelse af foreløbig dagsorden for næste møde 

Udarbejdes senere af Janne. 

7 Eventuelt 

• Har modtaget uopfordret/uforpligtende tilbud på vedligeholdelse af grønne arealer, oprydning, 
glatførebekæmpelse og tømning af skraldespande. For et et-mandsfirma, mener Bestyrelsen at 
området vil blive for stor en mundfuld, det er store arealer med mange opgaver både sommer og 
vinter. Ud fra tilbuddet må vi konkludere, at priserne nok ikke kan holde, da der mangler flere af 
de opgaver vi får udført i dag.  
Bestyrelsen konkluderede, at vi sagde nej tak til tilbuddet. Derudover har vi kontrakter på hen-
holdsvis sommer- og vintervedligeholdelse. 

• Tagrenden på carport i Vandmanden er gået fra hinanden, blev enige om at bede Mette tage kon-
takt til Trim for at hører om de kunne lave det. 

• Mette skulle også spørge Trim om et tilbud om fjernelse af træer og buske ved strækningen ud for 
Vandmanden 42-46, og i tilbuddet skal også indgå plantning af nye planter der er lette at holde. 
Dette er en forsørgelse/ønske fra grundejerne. 


