
Referat af bestyrelsesmøde 19.06. 2007 kl. 19.30 i nr. 82 
 

Ad 1 Godkendelse af referat fra sidste møde  

 OK Alle til stede 

  

Ad 2 Økonomi og regnskab 

 Kun en er i restance med kontingent. Dennis undersøger ejerforhold, da huset har 

 været udlejet. 

 Arbejdsweekend: Posteret 2 x buskrydder, er vedligeholdelse, hvorimod pælebor og 

 waders er investeringer. Gartnerregning er betalt 

 

Ad 3 Antenne 

 Vi har gennem P-E. fået en regning på  ca. 40.000 kr.  fra Stofa-net, som ikke er 

 betalt. Stammer fra 2005. Vi mangler regnskab fra den gamle antenneforening 

 Der er sendt opkrævning ud på 700 kr. for antennebidrag for 2007. 

 Bent skal sende brev til kommunen om vores udlægning af antennesagen, snarest. 

 Kommunen skal forholde sig til fusioneringens lovlighed.  

 Morten har sendt Bents forslag til ”Forenede Danske Antenneanlæg” (FDA), vil rykke 

 for svar. 

 Mhp: TDC: Man kan overveje advokat, hvis vi ikke snarest får svar fra FDA 

  

Ad 4 P. plads 

 Ny placering.? Efter tur rundt taler vi om græsarmering ud for nr. 2 og 4. Her er plads 

 til mange biler og trailere 

 

Ad 5 Sti fra nr. 110 til 114 

 Vi må lave en helhedsplan for hele området  med p-pladser og gange til næste GF. 

 Tilbud på græsarmering af det omtalte område (ca. 20 x 8 m.) + 1 stisystem i år 

 (Nr. 110 – 114) ønskes tilbud på. Fra Jan og Ole 

  

Ad 6 Nyhedsbrev 

 Indhold: Indhold: Formandsklumme, referater fra GF + Extra GF + nye vedtægter 

 (ikke deklarationer, der skal tinglyses først) – referater fra antenneforeningsGF + ex 

 GF – indlæg om antenneforhold ved Dennis – indlæg fra udvalg, hvis de ønsker det 

  (Lene og Anni kontakter) – navne på bestyrelse + udvalg – udlån m.m. 

 Ny grill kommer efter Sankt Hans) - Deadline omkring 1.07 

 

Ad 7 Evt:  

- Henvendelse fra en beboer om panoramavindue på badeværelset: Ja, da det er 

mod fællesareal, men ikke glaskarnap ud fra væggen. Ikke glasbyggesten. 

- Gartner mangler at feje ved brandvejens sider, da maskinen ikke kunne komme 

ind under den overhængende bevoksning. 

- Sommerfest 21.07 kl. 18 i nr. 82. Festudvalg Jørgen og Anni. 

      Jørgen vil spørge naboen i nr. 80 med egen restaurant i Græsted. om han vil 

levere maden.. Vi har et vist beløb til rådighed, som ikke blev brugt til julefrokost. 

Senere er det kommet frem, at Jørgen ikke kan lægge hus til alligevel 21.07, så vi må 

udskyde festen, da han er på ferie. 

Mødet slut 22.05                    Referent: Anni  Risbo Jessen  


