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Referat af bestyrelsesmøde den 13.01.2011 i nr. 39 
 
Til stede: Helge Munk-Winther, Per Veng, Mogens Sylvester, Hanne Meldal, Dorrit Plantener,  
Mikael Siiger.  
 

1.  Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde den 23.11.2010 i nr. 92 
Referatet godkendt. 

 
2. Økonomi og regnskab 

Regnskabsskitse fremlagt. Ubetalte regninger – herunder snerydning og saltning – drøftet.  
 

3. Køb/ leje af jord 
Fordele og ulemper ved køb og leje diskuteret. Der skal formuleres et oplæg til afstemning 
til generalforsamlingen.  
 

4. Forsikring 
Punkt til næste gang. 
 

5. Hjemmesiden 
Ros til hjemmesideudvalget. 
 

6. Generalforsamling 
Søndag den 13. marts 2011. Der blev diskuteret, om der er grundlag for fælles spisning før 
generalforsamlingen.  
Sted: Kedelhuset som sidste år.  
Punkt på næste bestyrelsesmøde: Dagsorden til generalforsamlingen. 
 
 

7. Gartner/snerydning. 
Snerydning: Bliver bestilt ad hoc. Kvaliteten af snerydning og hyppighed diskuteret. 
Snerydningsbudgettet var sprængt i april måned 2010 – til over kr. 60.000. Fremtidig budget  
af snerydning blev diskuteret. 

 
8.  Evt. 

Mirabelletræerne skal fældes. Brugen af træet blev diskuteret.  
Oprydning efter nytårsaften diskuteret. Når sneen forsvinder, så tages der stilling til, hvem 
der skal fjerne det og hvordan det skal fjernes. 
Punkt på næste møde. You See ændringer, som lægges på hjemmesiden.  
Kontaktpersoner til udvalgene: Punkt på næste møde. 
 

 
 
 
Ref. HM 



Bilag vedr. b-møde den 13.1.2011: 
 
Vi kender ikke beløbet for You See 2012. Derfor er det svært at fastsætte et beløb allerede i marts 
måned 2011.  
 
Vi kunne adskille You See fra kontingentet.  
 
Model a: Hvis folk er indforstået, så kan You See selv opkræve hver enkelt husstand. Det koster 
ekstra.  
 
I modsat fald – nemlig hvis Grundejerforeningen opkræver – så kunne modellen (model b) se sådan 
ud: 
 

1. Grundeejerforeningen fastsætter det ”ordinære” kontingent ved generealforsamlingen og 
beløbet indkræves som sædvanligt.  

2. Grundejerforeningen kræver efterfølgende You See ind, når vi kender prisen i december for 
det efterfølgende år.  

 
 
Vedr.: Udvalgene 
Oplæg til generalforsamlingen om opgaver og kompetencer. 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 


