
 

 

 

Referat bestyrelsesmøde den 14.11.2022 
Dagorden punkt Sagsfremstilling Beslutningsreferat 

1. Henvendelser fra grund-
ejere 

Henvendelse fra You See om 
kabelreparation på i alt 60.006 
kr. Ifølge deklarationer og 
vedtægter er det Grundejerfor-
eningen som står for 
vedligeholdelsen af antenne-
kablerne. 
Stadigvæk lidt problemer med 
fællesbelysningen. 
Henvendelse omkring el-ladere 
 

Anette mødte op med 
spørgsmål: 
 
Er der gjort noget for at 
nedbringe elforbruget? Dette 
blev diskuteret. Bla. Blev det 
fremført at de nye lamper der 
opsættes, har et betydeligt 
lavere strømforbrug.  
 
Endvidere blev det diskuteret 
hvor lamperne placeres. 
 
De nuværende 
affaldscontaineres antal blev 
diskuteret. Antallet er baseret 
på et skøn. 
Et stort problem er at flere 
grundejere smider alt mulig 
uvedkommende i containerne. 
 
Yousee skal have repareret et 
kabel, det er 
grundejerforeningens ansvar. 
Beløbet er 68.000,- Bestyrelsen 
undersøger det nærmere, men 
udbedringen er presserende. 
 
Vedr. fællesbelysningen, er der 
stadig problemer med enkelte 
steder hvor der ikke er strøm.  
Alle henvendelser behandles og 
videregives til ubedring af 
elektrikeren. 
De allerede opsatte lamper 
bliver gennemgået med 
installatøren snarest. 
 
Elladere:  Der kommer stadig 
henvendelser om elladere. Der 
afholdes et nyt møde i 
elladergruppen. 
  



2. Fremmødte 
Godkendelse af dagsorden 

 Fremmødte: Alle 
Afbud: Ingen 

3. Opsamling fra sidste 
bestyrelsesmøde 

Se referat 
Hvem kan hjælpe med den 
sidste installationer af vores 
nye PC 

 

4. Status på igangværende 
opgaver og almindelig drift 

Affaldsstationer. Høringssvar 
gennemgås og besvares. 
Parkeringsregler. Skal vi gøre 
noget ved sagen 
Emailliste over samtlige 
grundejere 
Administrationsaftale med 
Adlex er underskrevet 
Se liste over "opgaver frem til 
generalforsamlingen 2023" 
Ny liste vedhæftet 

De indkomne forslag blev 
gennemgået og diskuteret. 
 
Samtlige høringsindsigelser 
sendes til kommunen for 
vurdering. 
 
Endelig placering fastlægges 
senere. 
 
Af praktiske årsager skal der 
laves enkelte ændringer. 
 
Der flyttes rundt på de enkelte 
elementer af affaldsøen ved 
Krebsen 12/106/33/88 pga 
vandledninger.  
 
Det samme gælder ved Krebsen 
31/90/ 53/80 
 
Ved Fiskene 65 er der gas i 
jorden, her inddrages en del af 
yderligere en P-plads. 
 
Der er spørgsmål til den 
nøjagtige type molokker, det er 
kommunen der leverer dem, 
bestyrelsen spørger dem om 
dette. 
 
 
  
 

5. Status på nedsatte arbejds-
grupper 

Taggruppen mangler et 
ingeniøreftersyn af tegningerne 

Redegørelse på næste møde 
den 12.12. 

6. Status økonomi Oversigt vedhæftet - kort 
gennemgang 
Budget 23: Forslag udarbejdet 
til næste møde den 12.12. 

 

7. Evt. Facebookopslag om lån af 
vores lokaler. 

 

 


