
Referat af bestyrelsesmøde 19.08. 2008 kl. 19.30 i nr. 58 
Fraværende: Peter og Helge 

 

Ad 1 Godkendelse af referat fra 24.06.08 

 Referat godkendt 

 Opfølgning fra sidst: De 4 træstubbe skal fræses 

 Dennis vil udtynde træer på fællesarealet 

  

Ad 2 Økonomi og regnskab 

 Der er 4 nye posteringer: 

 DONG – prisen er faldet  

 Renovation (5/8) 

 Alka – antenneforsikring 

 Tinglysning på de 1400 kr. til deklarationen – skal hæftes på www som tillæg 

 Der er opkrævning fra YouSee  på 3. kvartal på 99 medlemmer ( 1.07 – 1.10) 

 

Ad 3 YouSee 

 Der er nu kommet tilmeldingsbreve om pakkestørrelse, hvor man skal melde ud, ellers 

 får man grundpakken 

  

Ad 4 Arbejdsdag i efteråret 2008 (antennemast nedtages) 

- Der er en skrothandler fra Jylland, som vil hente antennen, hvis den er lagt ned  

 Dennis vil kravle op og skære den i stykker. Bent har vinkelsliber. Dato: 28.09 

- Legepladser: De trænger til en kærlig hånd, men legepladsudvalget orker ikke at 

klare det alene. Brug for professionel hjælp. 

- 3 tilbud;  Få tilbud fra Allan Svendsen, fra Thomas Andersen fra Græsted og fra 

Tagkvisten, som bor her. 

- Evt. bytte om på legehusene med lastbil og kran 

- Bjørnekløer fjernes ved søen 

 

Ad 5 www: 

 Arvtager til www? 

 Kontakte Thomas Lyng Madsen, som er ret ny beboer, da han ved en del om emnet 

 (Anni) 

 

Ad 6 Evt: 

 Hængepartier: 

- Landbohøjskolen – Anni – har kontaktet en bekendt og fået mulige 

kontaktadresser, som skal gives videre til Jørn Meldal 

- Forsikringer: Morten og Dennis skal have møde med assurandør om ny 

forsikring, der omfatter grundejerforeningen og også de nye antenneforhold. 

Er der nogen, der er specialister i grundejerforeningsforsikringer? Michael vil 

undersøge 

- Arealudvalg skal være med til at udarbejde materiale til gartneropgaver, da vi 

ikke er tilfredse med den nuværende løsning ( Dennis, Michael, Morten og Helge) 

 

- Nye tegninger fra Dansk KabelTV? De er på vej ifølge Morten 

 



- Dennis: Peter har trukket sig fra bestyrelsen 

 

- Ønsker fra arealudvalg: 

 10 efeu til søen – 3 røn til alleen – 2 træer til lange P-plads 

 

 Næste møde 01.10.08  kl. 19.30 i nr. 63 

               Referent: Anni  Risbo Jessen, 21.09.08 


