
Referat af bestyrelsesmøde den 16.11.13 

Til stede: Jesper, Grete, Ruth, Connie, Martin 

Referent: Charlotte 

Punkt 1: Gennemgang af hjemmesiden, ved Finn 

Hjemmesidens form er færdig, men indholdet er stadigvæk under udvikling. 

Vi arbejder foreløbigt på, at man på hjemmesiden:  

 Kan finde diverse blanketter 

 Kan finde samarbejdspartnere 

 Kan finde aktiviteter i lokalområdet og omegn 

 Kan finde andre nyttige links 

 Nemt kan udprinte ved hjælp af ”printe- ikon” 

 Kan holde sig underrettet om regnskabet 

 Kan holde sig orienteret via korte informationer på forsiden 

 Kan orientere sig nemt som ny i beboer i grundejerforeningen 

Der har været en forespørgsel om hvorvidt man kan linke til en lukket Facebook gruppe for 

grundejerforeningens beboere. Siden er oprettet af en beboer uden for bestyrelsen. 

Forespørgslen imødekommes med det forbehold, at bestyrelsen ikke tager ansvar for 

efterfølgende kommunikation. Det er ikke et forum til kommunikation med bestyrelsen. 

I øvrigt kan bestyrelsen træffes via mailadresser, eller man kan kontakte Martin telefonisk. 

Adresser og telefonnummer er tilgængeligt på hjemmesiden og bliver tilgængelige på 

informationstavlerne. 

Punkt 2: Meddelelser, ved Jesper 

De nuværende love og vedtægter er gennemgået. Udkast til nye love og vedtægter er 

udarbejdet. Disse gennemgås punkt for punkt til næste bestyrelsesmøde. 

Punkt 3: meddelelser, ved Grete 

Alle informationer om solgte grunde skal gives til Grete. 

Vi lægger en opfordring op på hjemmesidens forside, vedr. at man melder ejerskifte til 

Grete. 

Vi beslutter foreløbigt at vi sender velkomstbreve ud til sommerhusadresser, da vi ikke 

automatisk bliver underrettet om privatadresser. 

Regnskabet for perioden 01.01.13 – 01.07.12 er kigget igennem af vores revisorer og er 

forhåndsgodkendt. 



Punkt 4: Meddelelser, ved Charlotte 

Ingen meddelelser  

Punkt 5: Meddelelser, ved Ruth 

Der indhentes tilbud på fremadrettet vedligeholdelse af grønne- og vejområder.  

Der er allerede indhentet et tilbud fra Knud, der er rettet to år frem. Ligeledes skal de 

andre tilbud være to år fremadrettet, for at give mulighed for at matche tilbuddet. 

Der skal laves en klar betalingsplan. 

Punkt 6: Meddelelser, ved Connie 

Hvorvidt skal bestyrelsen gå ind i twists om f.eks. væltede træer? 

Bestyrelsen udleverer ikke adresser eller telefonnumre. 

Bestyrelsen kan være behjælpelig med at kontakte en ejer, men går i øvrigt ikke ind og 

mæglende i evt. twists. 

Bestyrelsen kan evt. lave en liste over beboere der kunne være interesserede i at hente 

væltede træer på fællesarealer. 

Der har ikke været entydige retningslinjer for, hvorledes man skal forholde sig til træer der 

vælter indover skel. Bestyrelsen undersøger nærmere om der er klare juridiske 

retningslinjer vi kan følge. 

Punkt 7: Meddelelser, ved Martin 

I forbindelse med stormen, er der desværre nogen der har selvbetjent sig med træer fra 

fællesområdet uden aftale. Fremover kontaktes Connie, via mail, hvis man er interesseret i 

væltede træer. 

Martin sørger for at vores billeder kommer op at hænge på infromationstavlerne. 

Vi er blevet oplyst at udstykningen ved siden af Grundejerforeningen er gået i stå.   

Punkt 8: Eventuelt 

Velkomstbrevet til nye ejere er godkendt med små rettelser. 

Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling og ordinær generalforsamling den 

19.april klokken 10. 

Indkommende forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 15. januar. 

Forslag afleveres skriftligt til et bestyrelsesmedlem. 


