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Referat af bestyrelsesmøde den 15.09.2020 kl. 19.00  
hos Emma Nørgaard 

  
Deltagere: Pawel Bak, LV9 (PB) 

Kirsten Ølgaard, MP63 (KØ) 
Kristian Michel Thorsen, HV157 (KMT) 
Emma Nørgaard, HV91 (EN) 
Nikolaj Mikkelsen, LV60 (NM) 
 

Afbud fra:  Daniel Sanko, HV177 (DS)  
  Anna Seidelin, MP109 (AS) 
  Jørgen Rasch, MP125 (JR) suppleant 
 

 
1. Valg af referent 
KØ påtog sig rollen som referent fra mødet. 
 
2. Godkendelse af sidste referat 
Godkendt. 
 
3. Økonomi og kontingentopkrævning 
Den 10. september 2020 er udsendt rykkere til 18 medlemmer, og der er nu kun 
6 medlemmer, der ikke har betalt kontingent. Tre medlemmer har betalt 
kontingent, men ikke rykkergebyr. Der var enighed om, at vi fastholder den 
”kontante” kurs, dvs. de får endnu en rykker, hvis de ikke betaler, og derefter går 
sagen til inkasso. Vi har en enkelt gang tidligere sendt en sag til inkasso, og 
medlemmet kom til at betale alle omkostninger. 
Action, KØ: fortsætter rykkerforløbet. 
 
4. Opfølgning på aktioner fra sidste bestyrelsesmøde 
Indkøb af skumslukker: Afventer evt. afholdelse af Skt. Hans bål i 2021 (KMT) 
 
Græsslåning: Vi tager det med som et forslag til næste generalforsamling (NM+DS) 
 
Udkast til høringssvar vedr. tillæg til kommuneplan vedr. ”maskinstation” på 
friarealet ved Skovgårds Allé 249/251: Morten har fremsendt svar til kommunen 
den 26. maj 2020. Morten har send kopi af svaret til bestyrelsen på mail.  
 
Svar til kommunen vedr. deklarationer: Vi vil forsøge at få et overblik over 
deklarationer i området og hvilke områder, det kunne overvejes at ændre. 
(EN+KØ) - se også pkt. 7. 
 
Svar til forslagsgiver vedr. historieskrivning: KØ har haft en dialog med 
forslagsstiller, og forslaget var med på generalforsamling under eventuelt – se 
endvidere punkt 7. 
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Action, KMT: indkøber skumslukker, når Sankt Hans nærmer sig. 
Action, NM+DS: prøver at overbevise kommunen om, at græsset skal slås en gang 
om året, og ellers fremlægger forslag om græsslåning på GNPs regning til næste 
generalforsamling. 
 
5. Det grønne Hjørne 
NM og DS overtager ”Det grønne Hjørne” fra Morten. Dette indebærer blandt andet 
følgende: 
• Dialog med kommunen omkring pasning af friarealet mellem husene 

(græsslåning, beskæring af træer og buske mv.) 
• Dialog med kommunen omkring beplantning mv. ved vejene, herunder vejtræer 

og hækkeklipning 
• Deltagelse i markvandring 
• Aftale med kommunen omkring levering af grene til Sankt Hans-bål 
• Evt. græsslåning af friarealet 
KØ overtager bestilling af flishug og containere. 
Action, NM+DS: Kontakter kommunen. 
Action, KØ: Bestiller flishug og containere. 
 
6. Konstituering af bestyrelsesposter  
KMT blev valgt som formand. 
PB blev valgt som næstformand. 
KØ blev valgt som kasserer. 
EN blev valgt som Kommunikation & So-Me ansvarlig og vil komme med forslag til 
en intranet-løsning, så vi kan dele dokumenter i bestyrelsen. 
NM+DS blev valgt som ansvarlig for ”Det grønne Hjørne” (jf. pkt. 5). 
Action, EN: Forslag til intranet. 
Action, KØ: Besked til Nordea omkring bestyrelsens sammensætning. 
 
7. Opfølgning på generalforsamling 2020 
Referatet er godkendt, og PB underskrev det. KMT sørger for Sørens, dirigentens, 
underskrift og derefter lægge referatet på hjemmesiden.  
Action, KMT: Referat på hjemmesiden. 
 
Græsslåning 
Hvis det ikke lykkes at få kommunen til at slå græsset, vil vi medtage et forslag 
om, at GNP betaler for græsslåning en gang om året, når kommunen ikke gør det. 
Action, NM+DS: prøver at overbevise kommunen om, at græsset skal slås en gang 
om året, og ellers fremlægger forslag om græsslåning på GNPs regning til næste 
generalforsamling. 
 
Støj fra motorvejen 
NM+KMT vil undersøge, hvad de findes af rapporter, og hvad der kan gøres, for at 
nedbringe støjen fra motorvejen. KMT har allerede kontakt med nogle af de andre 
grundejerforeninger. Det fremgår af kommunens hjemmeside, at grundejere kan 
få tilskud til etablering af støjværn. 
Action, NM+KMT: Afklaring af muligheder for dæmpning af støjen fra motorvejen. 
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Deklarationer og servitutter f.eks. tagbeklædning 
EN+KØ vil forsøge af få et overblik over deklarationer i området og hvilke områder, 
det kunne overvejes at ændre. 
Action, EN+KØ: Skaber overblik over deklarationer og servitutter. 
Action, KMT: Inviterer ejerlaugenes bestyrelser til at deltage. 
 
Trampoliner, brændeovn og hække – gode fif på SoMe 
KMT+EN der lægges gode råd og evt. links til andre sider om brug af trampoliner, 
hvordan man anvender en brændeovn, hvordan hækken skal klippes – og måske 
links til nogen, der vil klippe hækken, hvis man ikke selv kan overskue det. 
Action, KMT+EN: Gode råd og links på SoMe. 
 
Nørreskov Parks historie  
KØ tager kontakt til Lis Christoffersen, MP024, og Steen Sørensen, SA251, der viste 
interesse for at få udvidet dokumentationen af GNPs historie. 
Action, KØ: Kontakter Lis, MP024, og Steen, SA251, om foreningens historie. 
 
8. Planlægning af generalforsamling 2021 
Vi planlægger at holde næste generalforsamling onsdag den 24. marts 2021 kl. 19. 
KØ sørger for at booke festsalen på Syvstjerneskolen kl. 18-22. 
Action, KØ: book lokale. 
 
9. Julefrokost 
Julefrokosten afholdes i år onsdag den 9. december 2020 kl. 19 på Big Due. 
Action, KMT: bestil bord og invitér bestyrelsesmedlemmer, suppleant og revisorer. 
 
10. Andre aktiviteter 
Legepladsudvalg 
Der har meldt sig en enkelt til legepladsudvalget. EN+DS vil forsøge at få flere med 
og sørge for at koordinere udvalgets arbejde. 
Action, EN+DS: Efterlyser interesserede for at få etableret legepladsudvalg. 
 
Tilskud til vejfester 2021 
Vi diskuterede mulighederne for, at foreningen kunne fremme fællesskabet ved for 
eksempel yde tilskud til vejfester, fastelavnsarrangementer, halloween-
arrangementer mv. Vi vil efterlyse ansøgninger fra medlemmerne og så tage stilling 
til, hvor det vil give mening. 
Action, EN+KMT: efterlysning af ansøgninger – men først efter COVID-19 
 
11. Eventuelt 
NM savnede lys på stien over friarealet. NM+DS kan som ansvarlig for ”Det grønne 
Hjørne” tage problemstillingen op med kommunen endnu en gang. 
 
12. Næste møder. 
Julefrokost onsdag den 9. december 2020 kl. 19.00 på Big Due. 
Bestyrelsesmøde onsdag den 3. februar 2021 kl. 19.15 hos KMT. 
Generalforsamling onsdag den 24. marts 2021 kl. 19.00 på Syvstjerneskolen. 
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Aktionspunkter Ansvarlig Deadline 
Fortsat rykkerforløb KØ 24.09.2020 
Indkøb af skumslukker KMT 23.06.2021 
Græsslåning – kommunen eller 
forslag til næste generalforsamling 

Alle 03.02.2021 

Det grønne Hjørne – kontakt til 
kommunen 

NM+DS 03.02.2021 

Bestil flishug og containere KØ 31.12.2020 
Forslag til intranet EN 03.02.2021 
Besked til Nordea om best.medl. KØ 01.11.2020 
Referat af generalforsamlingen på 
hjemmesiden 

KMT 20.09.2020 

Kontakt til andre og afklare 
mulighed for støjdæmpning 

NM+KMT 03.02.2021 

Kontakt til ejerlaugene omkring 
servitutter og deklarationer 

KMT 20.09.2020 

Overblik over servitutter og 
deklarationer 

EN+KØ 03.02.2021 

Gode råd og links på SeMe EN+KMT 31.12.2020 
Kontakt Lis og Steen ang. historien KØ 20.10.2020 
Book lokale til gen.fors. KØ 20.09.2020 
Bestil bord og invitér til julefrokost KMT 20.09.2020 
Etablér legepladsudvalg EN+DS 30.11.2020 
Efterlys ansøgninger – først efter 
COVID-19 

EN+KMT  

 


