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MC/15.08.2019 

 

Referat af bestyrelsesmøde den 14.08.2019 kl. 19.00 hos Kristian 

Thorsen 
  

Deltagere: Pawel Bak, LV9 (PB) 
Kirsten Ølgaard, MP63 (KØ) 

Morten Christensen, LV58 (MC) 
Kristian Michel Thorsen, HV157 (KMT) 

 

Afbud fra:  Anna Seidelin, MP109 (AS) 

  Martin Skovgaard (MS) 
 

 

1. Valg af referent 
MC påtog sig rollen som referent fra mødet. 

 

2. Godkendelse af sidste referat. 

 
Godkendt. 

 
3. Opfølgning på aktioner fra sidste bestyrelsesmøde 

 
Støjværn på KolleKollevej. Beboerne har betalt for fjernelse af tidligere hæk/hegn, 

samt planering af arealet, kommunen har betalt for støjhegn, samt beplantning 
langs hegn. PB oplyste i øvrigt, at han har foretaget støjmålinger på egen matrikel 

samt andre steder i kvarteret blandt andet på Skovlinjen. Trafikstøjen er inden for 
de tilladte grænseværdier, der er således ikke belæg for særlige initiativer fra 

bestyrelsen vedr. støjdæmpning. 
 

Scanning af gamle arkiver: gennemført. 
 

Opkrævning af kontingent: gennemført.  

 
Nyhedsbrev. Gennemført, første brev udsendt. Good feed-back fra beboerne. 

 
Nye fotos på hjemmeside. Gennemført. 

 
Aktioner vedr. Skt. Hans: gennemført. Aktion: KMT undersøger og bemyndiges til 

køb af passende skumslukker til næste års event. 
 

Markvandring: gennemført. Se referat vedr. det grønne hjørne. 
 

Kontakt kravstiller vedr. hjertestarter: gennemført. Se referat vedr. hjertestarter. 
 

4. Kommunale besparelser. 
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Græsslåning hvert 4. år. Der var enighed om at det er for lidt. GNP kan om 
nødvendigt selv påtage sig slåning, men af princip bør kommunen varetage drift af 

kommunale arealer. 
 

Overdragelse af pasning af lokale, kommunale arealer til grundejerforeninger / 
ejerlaug. Enighed om at det er et godt tilbud, forudsat at kommunen vedligeholder 

serviceniveau, hvis man ikke tager imod tilbuddet. 
 

Aktion: MC rundsender udkast til høringssvar. 
 

5. Kontingentopkrævning og økonomi. 

 
Ingen udeståender. Ca. 20 for sene betalinger, 10 modtog første rykker, 3 modtog 

2. rykker. Mobile Pay virker meget effektivt. 
 

6. Det grønne hjørne. 
 

Markvandring gennemført med kommunen ultimo juni. Blandt andet med 
opfølgning på punker fra seneste GF: 

- Ønske om renovering af tilgroede stier. Kommunen vil ikke imødekomme 
ønsket pga. reduceret budget. Snarere vil nogle af grusstierne blive lagt til 

græsstier, således som de var for ca 15 år siden. GNP vil få mulighed for at 
give forslag til hvilke stier, der bevares som grusstier. 

- Parvis fældning af vejtræer på HV, så der ikke står et 40 år gammelt træ på 
et hjørne og et nyplantet lige overfor. Kommunen vil ikke imødekomme 

ønsket, da man ikke fælder raske træer, der ikke er til gene. Vi antager, der 

vil ske en betydelig udskiftning over de kommende år, således at problemet 
reduceres/forsvinder. 

 
Desuden var der kommet et par beboerønsker vedr. træfældning. Et på MP blev 

afvist, et på LV/HV blev imødekommet. 
 

7. Internet-leverandør i grundejerforeningen. 
 

Vi har modtaget et beboerønske om at skifte internetleverandør. Da GNP ikke har 
fælles leverandør er forslaget ikke umiddelbart relevant. Grundet store 

spørgsmålstegn mht. blandt andet evt. tilslutning til en fælles løsning, kvalitet samt 
teknisk og økonomisk relevans vil bestyrelsen ikke gå videre med forslaget.  

 
Aktion: KMT svarer forslagsstilleren. 

 

8. Hjertestarter. 
 

Hjertestarteren er installeret og funktionsdygtig. Placeret på HV 120. 
 

Den er endnu ikke tilmeldt Trygfonden og dermed endnu ikke synlig på 
FindHjertestarter. 
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Aktion: MC foretager tilmelding. 

 
Når hjertestarteren er synlig informerer vi via nyhedsbrev mm, herunder også 

Hjerteforeningens tilbud om kursus i brug af hjertestarteren.’ 
 

Aktion: KMT foretager info. når relevant. 
 

Der var enighed om, at vi dækker el til hjertestarteren til HV 120 med 400 kr/år. 
Desuden gives en anerkendelse til HV120 for at vi må placere den hos dem. 

 

Aktion: KØ arrangerer betaling for el til HV120, samt anerkendelse i form af gave. 
 

9. Næste møder. 
 

Bestyrelsesmøde 14.1.2020 kl. 19.00 hos KØ, MP63. 
 

GF 11.3.2020. Formodentlig kl.19.00. 
 

Aktion: MC bestiller lokale i kirken. 
 

 
10. Eventuelt. 

 
Ved ejendomshandler fremsender mæglere et oplysningsskema. Det blev aftalt, at 

hvis vi modtager disse videresendes de til KØ, der udfylder og opkræver gebyr 

(250kr), skemaet er forberedt for gebyropkrævning og andre grundejerforeninger 
gør det. 

 
Nogle beboere har opsat en trampolin på kommunens areal. Kommunen har givet 

pålæg om enten at fjerne den eller lovliggøre i hht. gældende regler. Status på 
sagen er ukendt, det er en sag mellem beboerne og kommunen, men GNP støtter 

selvsagt at regler skal overholdes. Det blev aftalt at efterlyse medlemmer til et 
legepladsudvalgt i næste nyhedsbrev, måske kan der i samarbejde med kommunen 

laves en bedre, godkendt legeplads i stedet for selvbestaltede, ikke-regulerede 
legestativer. 

Aktion: KMT inviterer til legepladsudvalg i næste nyhedsbrev. 
 

Et mindre tilskud til legestativ ved MP blev godkendt. 
 

Et af ejerlaugene på MP har været meget aktive mht. implementering af 

affaldssortering i rækkehuse. Der er opnået en god løsning med kommunen, 
således at naboer kan deles om containere således at der ikke nødvendigvis skal 

opstilles 3 containere ved hvert hus. 
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Efter seneste nyhedsbrev er tilslutningen til FB steget betragteligt: fra 6 til 41 
medlemmer i FB-gruppen, ca 100 likes på FB-site. Dermed er der grundlag for at 

fortsætte initiativet. 
 

Der var enighed om at gå over til 100% digital kontingentopkrævning.  
Aktion: KØ kommer med forslag incl. om det fordrer vedtægtsændring, hvilket ikke 

umiddelbart synes nødvendigt. 
 

 
 

Aktionspunkter Ansvarlig Deadline 

Undersøge og købe skumslukker til 
Skt. Hans 

KMT 23.6.2020 

Udkast til høringssvar vedr. 
kommunale besparelser. 

MC 16.8.2019 

Svar til forslagsstiller vedr. 

internet 

KMT 1.10.2019 

Tilmelding af hjertestarter MC Gjort. Den er nu synlig på 

hjertestarter.dk 
Info. vedr. hjertestarter og 

mulighed for kursus i brug heraf 

KMT Næste nyhedsbrev 

Betaling for el til hjertestarter 

samt anerkendelse til vært 

KØ 1.10.2019 

Bestille lokale til GF MC 1.10.2019 

Invitere til legepladsudvalg KMT Næste nyhedsbrev 
Forslag vedr. 100% digital 

kontingentopkrævning incl. evt. 
vedtægtsændring 

KØ 14.1.2020 

 


