
Bestyrelsesreferat af 8. April 2019 hos Anna Seidelin.

Tilstede: Morten Christensen/MC,  Anna Seidelin/AS, Pawel Bak/PW, og Kristian Thorsen/KT
Afbud: Kirsten Ølgaard/KØ og Martin Skovgaard/MS

1. Valg af referent
KT

2. Godkendelse af referatet fra sidste bestyrelsesmøde.
Godkendt

3. Konstituering
Konstitueringen gik smertefrit, da PB fortsætter som formand og MC som næstformand. KØ er jf. 
ekstraordinært bestyrelsesmøde den 21. Marts ny kasserer i bestyrelsen.

KT fortsætter med administrering af hjemmesiden og Facebook.

4. Opfølgning på aktioner fra sidste bestyrelsesmøde
Ingen aktionspunkter på sidste bestyrelsesmøde.

5. Opfølgning på den Ordinære Generalforsamling 2019

Stier
På generalforsamlingen var der emne omkring bredden på stierne i og omkring vulkanen, som var smalle og 
ikke hensigtsmæssige for ældre med rollatorer og gående med barnevogne. MC aftaler tid med kommunen 
og andre interessenter om en markvandring og melder dato ud, så interesserede i bestyrelsen kan deltage. 

Fældning af træer
Fældning af træer blev nævnt på generalforsamlingen og MC oplyste analog som på generalforsamlingen, at 
fældning af træer er en kommunal opgave, se f.eks brev om syge træer langt online på norreskovpark.dk.

6. Det grønne hjørne v/ MC
Intet nyt under det grønne hjørne

7. Hjertestarter
Vi har som følge af generalforsamlingen modtaget henvendelse fra Hjerteforeningen omkring opsætning af 
hjertestarter mere centralt i grundejerforeningen og på mødet har vi diskuteret behovet og økonomien. 
Det blev besluttet, at vi gerne vil betale for opsætning af hjertestarter samt udgifterne til service, men har 
brug for et økonomisk udspil fra kravstilleren inden igangsættelse og opsætning.

8. Næste møde.
Næste møde afholdes hos KT den 14. August 2019 klokken 19:00 på Højeloft Vænge 157.

9. Eventuelt.
Sankt Hans 2019
MC har talt med kommunen og de har lovet, at smide noget brænde til bålet på Vulkanen. KØ kontakter 
trompetisten som tidligere har spillet ved Sankt Hans og vender retur. 

PB står for indkøb og uddeling af slik
KT står for optænding af Sankt Hans bål.

Kontingent 2019
PB har modtaget forespørgsel fra en ældre dame på Højeloft Vænge omkring manglende opkrævning af 
kontingent for 2019. KT kontakter KØ om processen for opkrævning. Tidligere har Poul Erik lagt en seddel i 
postkasserne hos alle grundejere samt e-mail til alle på maillisten.

http://norreskovpark.dk


KØ og KT vender retur.
 

Aktionspunkter Ansvarlig Deadline

Støjværn på 
KolleKollevej

MC Næste møde

Scan af gamle arkiver KT 2020

Opkrævning af 
kontingent

KØ og KT Maj

Oplæg på Nyhedsbrev KT Næste møde

Nye fotos på 
hjemmeside og 
facebook

KT Næste møde

Bestille musiker til Sankt 
Hans

KØ Maj

Slik til Sankt Hans 22. Juni 2019

Optænding af bål KT 22. Juni 2019

Dato på markvandring MC 2019

Kontakt til kravstiller på 
hjertestarter

MC og PB 2019


