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Referat af bestyrelsesmøde den 28.09.2017 kl. 19.30 hos Kristian Michel Thorsen 

  
Deltagere: Bo Kalum MP51 (BK) 
  Morten Christensen LV58 (MC) 

Poul Erik Rønø HV206 (PER)  
Kristian Michel Thorsen HV157 (KMT) 
Pawel Bak LV9 (PB)  

Afbud fra:  Kirsten Ølgaard MP63 (KØ) 
Anna Seidelin MP109 (AS) 
Anni Kjeldgaard HV142 (AK) 

 
1. Valg af referent 

PER påtog sig rollen som referent fra mødet. 
 

2. Godkendelse af sidste referat 
BK’s referat fra forrige bestyrelsesmøde den 21.03.2017 blev godkendt. 
 

3. Opfølgning på aktioner fra sidste bestyrelsesmøde 
3.1 Årshjul (BK): Udskudt til næste møde. 
3.2 KMT har lagt referatet fra GF 2017 på hjemmesiden. Hjemmesiden har været hacket, 

men er stort set rettet op. Der har været problemer med, at mails til GNP er havnet i 
 ”ingenmandsland”. Også dette er ordnet. 

3.3 Vedtægtsændringer besluttet på GF 2017 er sendt til kommunen, som har godkendt. 
3.4 Fældning af to træer: Sagen beror igen hos de nærliggende beboere, da nabohøringen 

ikke har omfattet tilstrækkeligt mange. 
3.5 Lys på korte stræk: MC har gjort kommunen opmærksom på, at der er mørkt i slugten 

mellem Højeloft Vænge 146-150 og Langkær Vænge 55/100.   
3.6 Fliser på HV: BK og PER vurderer, at der ikke er grundlag for at kontakte kommunen  
3.7 Markvandring er gennemført I to omgange. MC har organiseret. Se punkt 5. 
3.8 Sankt Hans: Alle aktiviteter er gennemført som planlagt. 
 

4. Økonomi og kontingentopkrævning v. PER 
Status på kontingentopkrævning 2017: Kun 1 indbetaling mangler. MP123 har været sendt til 
tvangsaktion, som er blevet annulleret. Nuværende ejer skal derfor betale.  
MP123 har netop modtaget rykker 2. 

Indførelse af MobilePay har været en succes – er blevet anvendt af 63 medlemmer. 

Omtrent samme antal rykkere i 2017 som sidste år. I et forsøg på at reducere antallet af rykkere 
agter kassereren næste år både at omdele skriftlig opkrævning og sende elektronisk. 
 
Økonomi i øvrigt: Driftsregnskabet for 2017 vil sandsynligvis give et mindre overskud, da der 
ikke har været usædvanlige omkostninger. Der har ikke været udgifter til træplantninger. 
 

5. Det grønne hjørne v/ MC 
Der foreligger et fyldigt referat fra kommunen fra markvandringen den 19.09.2017. 

MC fremhævede især:  
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Kommunen har tidligere tyndet ”fra toppen”, dvs. høje planter først. Nu vil de lade de store stå 
og udtynde det mindre og det døde. Der skal spares fra kommunens side. 
MC har gjort opmærksom på, at hæg ved Fiskebækvej  på sigt kan blive et problem. 

Enkelte grundejere har dumpet haveaffald på fællesarealerne. Bestyrelsen vil i forbindelse med 
generalforsamlingen gøre opmærksom på, at denne praksis ikke er acceptabel.  
 

Nogle af ahorntræerne på Højeloft Vænge er syge. Kommunen vil undersøge årsagen. 

Invasive arter: Vild pastinak er en plage, og brombær vokser stærkt. MC foreslår kommunen, at 
hvis de vil lede arbejdet, vil bestyrelsen samle et hold til udføre arbejdet. 

6. Generalforsamling v. BK 
6.1  Dato for næste generalforsamling blev foreløbig fastlagt til torsdag den 08.03.2018  

(backup-datoer er 07.03.2018 og 06.03.2018). 

6.2 På valg er BK og MC. BK ønsker ikke at fortsætte som formand. KMC spørger i sin 
omgangskreds, om der er mulige emner til bestyrelsespost/suppleant 

7. Andre aktiviteter 
7.1 Støj fra motorvej: Grundejerforeningen Kolle-kolle er aktive på området. Vi har hægtet 

os på. AS’s kone har meldt sig til at deltage. 

7.2 Forebyggelse af indbrud/Nabohjælp: KMT indbyder sagkyndig til at give en halv times 
information på generalforsamlingen i marts 2018. 

7.3 Flere familier på samme parcel: BK har på en forespørgsel svaret, at grundejer- 
 foreningen ikke har indvendinger, men at ejendommen kun har 1 stemme. 
 

8. Eventuelt 
8.1 Julefrokost med ledsagere genindføres. Dato: 07.12.2017 (backup-dato: 12.12.2017) . 

BK hører, om der er plads på Skovlyst i Hareskov. Alternativ: Kolle-kolle. 

8.2 GNPs ansøgning om 2 hjertestartere sammen med Nørreskovhusene behandles af Tryg 
Fonden i september 2017. PER har ikke hørt noget endnu.  

 
9. Næste møde 

Næste bestyrelsesmøde afholdes torsdag den 11. januar 2018 kl. 19:30 hos Kirsten Ølgaard 
MP63. 

 
 
Opfølgningspunkter i dette referat: 

BK: Årshjul 

BK: Beretning til generalforsamling 2018: Dumpning af affald er uacceptabel 

MC: Invasive arter: Foreslå kommunen at lede oprydningsarbejdet, så samler vi et hold 

BK: Undersøg, om der er plads til generalforsamling i Kirken den 08.03.2018 

KMT: Spørg i omgangskreds, om der er mulige emner til bestyrelsespost/suppleant 

KMT: Indbyd sagkyndig til at give ½ times info på GF om indbrud/nabohjælp 

BK: Undersøg, om der er plads på Skovlyst den 07.12.2017 for julefrokost 


