
 

 

 

Referat fra grundejerforeningsmøde d. 4. maj 2010 

Til stede: Niels (36), Charlotte (80), Jonas (70), Søren (86), Aneliesbeth (7) 

Ikke til stede: Mette (27), Svend (94) 

1) Referent:  Niels 

2) Referat fra sidste møde: Godkendt 

3) Løbende korrespondance: 

a. Grusbeholder: Vi køber en grøn grusbeholder på 700 L uden sideåbning, der koster 4.537 kr. ex. 

Moms. 

Niels arrangerer at kommunen leverer 1 m3 grus i beholderen. 

b. Loppemarked: Formand på Kongestien, finder ud af hvem der er ansvarlig og får denne til at kontakte 

Charlotte 

c. Åbent hus:  Det var tilsyneladende kun Charlotte, der havde sat flag ved vejen. Tiden 

er tilsyneladende ikke moden til denne type arrangementer.  

d. Halloween:  Mette i nr. 56 tog initiativ. Der var 76 tilmeldte, så arrangementet var en 

stor succes. Der er et lille underskud, som grundejerforeningen dækker. 

4) Byggesager & Deklaration: 

a. Fartdæmpning: Der er en gruppe i gang med at udsende oplæg. 

b. Klage over terrasse i 66: Bestyrelsen har ikke hørt om der er nyt i sagen. Niels forhører sig hos 

kommunen om status. Det er utilfredsstillende at afgørelse i sagen er så lang tid undervejs (1 ½ år), da 

det skaber usikkerhed om hvordan grundejerforeningen skal forholde sig. 

c. Isoleringskrav og regler for brændeovne: Vi vil undersøge forholdene når vi opdaterer deklaration 

vedrørende terrasser. Søren undersøger eventuelt forholdene forinden.  

5) Økonomi: 

a. 106a har stadigvæk ikke betalt. Ane har sendt to rykkere, så de har nu modtaget tre indbetalingskort. 

b. Grusbeholderen kommer til at koste foreningen 4.000 kr. da kommunen leverer gratis grus dette år. 

6) Huse til salg: 

a. Nr. 40 er sat til salg til 4.295.000 kr. 

7) Eventuelt: 

a. Hjemmesiden ser underlig ud på Jonas computer, der er en MAC.  Niels har modtaget besked fra 

Surftown om at der er funktionalitet på hjemmesiden, der ikke vil blive understøttet i fremtiden. Denne 

information er sendt videre til René. Charlottes Klaus, der går hjemme i øjeblikket, vil gerne hjælpe med 

at opdatere hjemmesiden, hvis der er behov for det og hvis René ønsker hjælp hertil. Jonas kontakter 

René og fortæller om det underlige udseende på hans computer og tilbyder Claus’s hjælp med 

opdatering af hjemmesiden. 

b. Kloakrenseren er kommet tilbage. Nanne vil nu registrere hvem der låner kloakrenseren.  Nanne 

opbevarer også foreningens rensebånd. 

c. Grill: Foreningen bør anskaffe en grill yderligere. Ane kender måske en, der ved hvor man 

kan skaffe en ny tønde.  Jonas har nok mulighed for at skaffe en stålplade, der kan forlænge den sidste 

grills levetid. 

8) Næste bestyrelsesmøde: mandag d. 10/1 kl. 20 hos Søren, Frugthegnet 86 
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