
 

 

 

 

Dagsorden bestyrelsesmøde den 6.12.21 kl. 18.00-19.30 

Dagorden punkt Sagsfremstilling Beslutningsreferat 

1. Henvendelser fra grund-
ejere 

Personlig fremmødte 
Mails 
Breve 
Henvendelser i kontortiden 

De fleste henvendelser er om 
nye pærer til udendørs fælles 
belysning. Initiativet er en 
success. 
 
Der er problemer med 
ladekabler til elbiler i 
forbindelse med snerydning. 
Bestyrelsen laver et opslag om 
dette. 
 

2. Fremmødte 
Godkendelse af dagsorden 

 Fremmødte: Erik, Peer, 
Alexander, Marlene 
Afbud: Patrick 

3. Opsamling fra sidste 
bestyrelsesmøde 

Brand i Carporte. Nedrivning 
Tilbud på nye. 
Forsikringer fremover 
Ny affaldsordning 
Skal vi hyre hjælp til 
hjemmesiden? 

Carporte er nu revet ned. Der 
er skade på endnu en enkelt 
carport, denne rives ikke ned 
nu, da den ikke er i fare for at 
styrte sammen. 
 
Der er ytret ønske fra 
grundejere om overvågning 
e.lign. Dette overvejes. 
 
Bestyrelsen indhenter et tilbud 
på forsikring af carportene. 
 
Bestyrelsen bakker op om 
inititativet, omkring 
indhentelse tilbud på 
overvågning af carporte etc., 
samt at undersøge lovligheden 
af dette. Der arbejder videre 
på sagen. 
 
Vedr. affald. Der er problemer 
med at få bortskaffet affaldet 
der samles ved Skorpionen 73, 
dette er hovedsageligt 
hundelorte fra spandene i 
området. Løsning med ugentlig 



afhentning af spande af 
Remondis afprøves indtil 
medio januar. 
Alternativt spørger bestyrelsen 
Trim om de kan bortskaffe 
sækkene med hundeaffald. 
 
Hjemmesiden er stadig nede, 
bestyrelsen kontakter host 
hurtigst muligt for en løsning. 

4. Status på igangværende 
opgaver og almindelig drift 

Gelændere færdiggjort 
Oversigskort og skilte opsættes 
uge 49 
Carporte nedrevet i uge 48 

Gelændere er opsat. 
Bestyrelsen indsamler 
oplysninger/tips om steder, 
hvor gelændere mangler, så 
der efter jul kan laves en 
opsamling, og de sidste kan 
blive opsat. 
 
Oversigstavler bliver opsat som 
planlagt. 

5. Status på nedsatte arbejds-
grupper 

Møde i elladergruppen den 
30.11 oplæg til 
generalforsamlingen 
Rottegruppemøde den 13.12 
Oplæg til sociale aktiviteter på 
næste møde 

Vedr. elladere udarbejdes der 
et konkret forslag til 
fremlæggelse og evt. 
vedtagelse på 
generalforsamlingen. 
 
Rottegruppen er et 
velkomment initiativ blandt 
grundejerne. 
 
Sociale aktiviteter gruppen 
planlægger et møde og melder 
det ud på FB. 

6. Status økonomi Statusrapport 
Ubetalte regninger 
Budget 22 + 23 

Status: Foreningen har en vis 
formue, men har større 
regninger på vej ind allerede i 
år. Vi beder om regningerne i 
dette år. 
 
Vedr. eventuel 
ejendomsinspektør, arbejdes 
der på en løsning, med en 
aftale med et lokalt firma, frm 
for en ansættelse. 

7. Evt. mailliste Der tages kontant til den 
tidligere bestyrelse omkring en 
mailliste. 

 


