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Referat af bestyrelsesmøde den 14.01.2020 kl. 19.00 hos Kirsten 

Ølgaard 

 

Deltagere: Kirsten Ølgaard, MP63 (KØ) 

  Morten Christensen, LV58 (MC) 

  Anna Seidelin, MP106 (AS) 

  Kristian Thorsen, HV157 (KMT) 

Afbud:  Pawel Bak, LV9 (PB) 

  Martin Skovgaard, MP40 (MS) 

 

1. Valg af referent 

KT påtog sig rollen som referent fra mødet. 

 

2. Godkendelse af sidste referat. 

Godkendt. 

 

3. Økonomi 

Regnskabet er ikke endeligt gjort op, da vi mangler tal for gevinst/tab på 

aktier og obligationer, men vi kommer ud med et underskud, der skyldes 

køb af hjertestarter. Den var ikke med i budgettet. Men økonomien i 

foreningen er stadig sund. 

Som noget nyt opkræver vi et gebyr på 250 kr, når en mægler beder os 

udfylde et oplysningsskema. Det har givet en samlet indtægt i 2019 på 

1.500 kr 

 

Der er mindre rykkergebyr i 2019 og der er en grundejer som har betalt 

kontingent 2 gange og KØ har ikke kunne få kontakt til grundejeren. 

 

4. Opfølgning på aktioner fra sidste bestyrelsesmøde. 

- Nyhedsbrev nr. 2 er ikke afsendt og sendes primo januar 2020 af KMT 

 

- Skumslukker indkøbes af KMT når vi nærmer os Sankt Hans 

 

- KØ kontakter Poul Erik Rømø omkring sange til Sankt Hans 

 

- MC har sendt høringssvar til kommunen om græsslåning. Kommunen har 
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vedtaget, at de slår græs hver 4 år. MC undersøger om entreprenør kan lave 

en pris på græsslåning til vurdering om de giver mening fremadrettet i de 

år, hvor kommunen ikke slår. 

 

- KMT har kontaktet beboer som ønskede skift af internetleverandør og 

oplyst, at vi ikke har nogle faste leverandører på netop dette område, mens 

der på kabel-tv er en aftale med Yousee for rækkehusene. 

 

- Lokale til GF er bestilt af MC – det bliver søjlesalen igen. 

 

- Invitation til legepladsudvalg bliver oplyst i kommende nyhedsbrev. 

 

- Forslag om 100 % digital kontingentopkrævning er inkorporeret og 

vedtægter er undersøgt og der skal ikke ændres i forhold til 

digitaliseringen. 

 

- Hjertestarter, rabat på kurser for grundejere vil MC undersøge og vender 

retur. 

 

5. Det grønne hjørne  

Flis hug bliver ikke længere tilbudt af kommunen, da maskinen er brudt 

sammen. MC undersøger priser i forhold til, om det kan svare sig i forhold 

til behovet. 

 

MC kontakter kommunen omkring brænde og flis til Sankt Hans bålet og han 

vil gerne, selvom han stopper i bestyrelsen, stå for opsætning af bålet 

fremadrettet. 

 

6. Generalforsamling 2020 

Det afholdes den 11. marts 2020 klokken 19 i Søjlesalen. KØ står for indkøb 

af mad og vin, MC undersøger om Søren Biune kan være dirigent på dagen, 

ellers må vi i tænkeboks om andre muligheder. 

 

MC genopstiller ikke som Næstformand og fratræder bestyrelsen, har 

tilbudt, at han måske kan være suppleant, hvis ikke der kommer andre 

muligheder. 
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PB genopstiller. 

 

MS genopstiller ikke. (suppleant) 

 

 

7. Næste møde 

Næste møde afholdes den 14. april 2020 klokken 19 hos AS. 

 

8. Eventuelt 

KMT har modtaget korrespondance om forslag fra en grundejer til 

kommunen om asfalteret stier/fortov på Skovlinien langs vejen, så man ikke 

skal gå på cykelstien. 

Kommunen har besvaret hans e-mail og afvist, at der er en behov grundet 

de mange stier fra Mosegård Park til Rækkehusene/Parcelhuse på Højeloft 

Vænge og Langkær Vænge. 

 

MC foreslog at vi fremadrettet har en bedre mødestruktur i forhold til 

afsendelse af dagsorden, tilmelding/afbud til mødet, så møderne i 

fremtiden ikke som aftenens møde, hvor 2 i bestyrelsen ikke var 

opmærksom på mødet samt, at dagsorden blev sendt få timer mødestart. 

Forslaget blev taget til underretning og vedtaget. 

KØ har lavet en liste over nye ejerskifte i grundejerforeningen, det blev 

aftalt, at vi uddeler de ca. 14 nye grundejere til et kort visit af en fra 

bestyrelsen og mulig hvervning af nye bestyrelsesmedlemmer. 

 

 

Aktionspunkter Ansvarlig Deadline 

Nyhedsbrev KMT Ultimo januar 2020 

Indkøb af skumslukker KMT Primo juni 2020 

Info om hjertestarter KMT Ultimo januar 2020 

Kurser om genoplivning MC Ultimo januar 2020 

Invitere til legepladsudvalg KMT Ultimo januar 2020 

Priser på græsslåning MC Primo marts 2020 

Priser på flishug MC Primo marts 2020 

Dirigent til GF MC Primo marts 2020 

Mad/vin til GF KØ Primo marts 2020 

Liste over nye grundejere KØ Ultimo januar 2020 
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Brænde til Sankt Hans bål MC Primo juni 2020 

 

 


