
  

Referat fra  Bestyrelsesmøde 

Lørdag d. 24. august 2019 

 

            Deltagere:  Connie, Allan, Jesper, Ruth, Kim og Jette afbud fra Benny.  

 

1. Godkendelse af referat fra best. møde d. 4. maj 2019  

Referatet godkendt  

 

2. Nyt fra formanden 

Vejviserskilte til hjertestarter 160.- pr stk 

Det samlede beløb blev 299,50 kr.  

Disse visevej skilte er nu opsat på Lizzivej. Et enkelt bestyrelsesmedlem var ikke 

enig i beslutningen om indkøbet og opsætningen. Opmærksomheden blev henledt 

på, at vi skulle være opmærksomme på, at området ikke udviklede sig til en 

skilteskov.  

Vilde områder  

Ændret til vedligeholdelsesfrie områder, der slås en gang årligt.  

Bestyrelsen debatterede dette grundigt.  Blev enige om, at indkalde til en 

”markvandring” i området og se på evt. muligheder.  

Nye graveområder/ Colas 

Foreningen K 67 har søgt om støjvold af hensyn til deres grundejere.  

Colas har oplyst, at de ikke har til hensigt at opkøbe sommerhuse i området.  

Suppleant til landliggerudvalg ???? 

Ingen i bestyrelsen ønskede at træde ind.  

Poul Gaarden opfordrer til, at alle kommer med indput, som han kan tage med på 

møderne. 

Fælleforeningerne holder Julemøde incl.frokost d. 30. nov i Eskebjerg 

Forsamlingshus 

   

3.  Grønt udvalg. 

Skal vi sende brev til de grundejere der ikke har fået klippet deres hæk? 

Bestyrelsen behandler selvfølgelig evt. indkomne skriftlige klager.   

Sammenlægning af de 3 foreninger i forbindelse med græsslåning   
Udkastet, til indhentning af tilbud, blev gennemgået og debatteret. Da indholdet i 
udkastet ikke stemmer overens, med det de tre bestyrelser i fællesskab vedtog på 
tidligere afholdt møde, arbejder Connie og Kim videre på dette.     
Hvem afgør hvornår græsset på vore fællesarealer trænger til at blive slået.  

Kim retter henvendelse til Steven og aftaler dette.  

Da økonomien er lidt stram, har grønt udvalg foreslået og efterfølgende besluttet, 

at udsætte en enkelt græsslåning til fordel for indklipning på Tørvemosevej.  

Ikke alle var i bestyrelsen var enige i dette, men accepterede beslutningen. 

 



   

4. Vejudvalg 

Intet nyt vedrørende veje. 

Bomme / sten ved fællesstier 

Da flere bomme efterhånden har udtjent deres ”værnepligt”, blev det besluttet, at 

arbejde videre med at udskifte disse hen ad vejen.   

Allan arbejder videre med dette.  

For enden af Lizzivej er det observeret, at der køres igennem med biler ved de 

store sten og ind på marken.            Allan arbejder videre på løsnings af dette.  

 

5. Nyt fra kasserer 

Inkassosag afslutning. 

Inkassosagen er afsluttet, foreningens tilgodehavende er modtaget. 

Økonomi / Gennemgang af regnskab. 

Regnskab: Hvordan ser økonomien ud i de enkelte udvalg. 
Regnskab blev gennemgået. De enkelte udvalgsmedlemmer fik udleveret 
økonomisk oversigt over forbrug og restsaldo. 
Forening let bestyrelsesadgang til regnskab og øvrige dokumenter 
Når alt er lagt ind og klart. Vil der bliver åbnet læseadgang til  
Bestyrelsesmedlemmer. 
Kursus i regnskab ForeningLet 
Bestyrelsen besluttede at tilmelde 2 personer. Alle blev tilbudt at deltage. Det blev 
besluttet at formand og kasserer tilmeldes.  
 

6. Evt. 

Forslag/ muligheder til aktiviteter på fællesområderne. 

Det kunne f.eks. være petanquebane, shelte, borde/bænke, diverse 

fællesarrangementer. 

Der arbejdes videre med div. forslag til generalforsamlingen med prisoverslag. 

Jesper tager sig af dette.   

Mail fra Knud 

Er behandlet og afsluttet. 

Er Fibia færdigmeldt   

Fibia arbejder stadig i området. Arbejdet er derfor ikke meldt færdigt.  

Bestyrelsen vil, ved færdigmelding, gennemgå fællesområderne med Fibia.  

Er der grundejere der har gener/klager vedr. fejl og mangler på egen matrikel, eller 

andre klager, henviser bestyrelsen til at klagen sendes direkte til Fibia. Det kan 

muligvis fremskynde evt. udbedring.  

Råger (Helgesvej) 

Den skriftlige klage er videresendt til Grundejerforeningen Ingershøj, der arbejder 

videre på sagen. Vi henviser grundejerne på Helgesvej, til at rette henvendelse til 

Ingershøj, hvis de ønsker yderligere information.   

 

Næste møde er Fredag d. 11. okt. 2019   


