
 

Referat fra bestyrelsesmøde 
22. oktober 2012 kl. 20 på FH 27 

 
Fremmødte: FH 27, 40, 86. 93 
Afbud: FH 40 

Dagsorden 
 
1) Valg af referant 
Nikolaj Kamstrup, FH 93 
 
2) Referat fra sidste møde 
Ingen kommentarer, godkendt 
 
3) Løbende korrespondance/orientering  
Ny beplantning:  
Niels har ikke fået information fra kommunen men rykker dem igen. Ny beplantning gav dog ikke 
de store problemer i forhold til telte ved sommerfesten.  
 
Information til medlemmer pr. e-mail: 
Niels har spurgt Rene og afventer svar. Bestyrelsen ønsker at arbejde videre med at finde en 
løsning.  
 
Snerydning 
Mette har undersøgt mulighederne og har fundet eksempel på vedtægter til vejlaug. Det er ikke 
bestyrelsen opfattelse, at der er opbakning til et vejlaug. Bestyrelsen vil i stedet forsøge at ændre 
formålsparagraffen i vedtægterne på fremtidig generalforsamling. Her forventes bestyrelsen også at 
fremlægge økonomi for den enkelte husstand. Det ligger fast, at der ikke kommer en fælles 
snerydning i vinteren 2012/2013.  Bestyrelsen forventer at en evt. ændring af vedtægterne vil kræve 
en ekstraordinær generalforsamling i tillæg til ordinær generalforsamling pga. krav om deltagelse. 
Til næste møde arbejder Mette på at formulere en tekst til vedtægterne på baggrund af førnævnte 
vejlaug vedtægter. Niels tjekker hvorvidt medlemmer kan udmelde sig af grundejerforening.  
 
Pris for ny grill: 
Der går rygter om at der forefindes en ny tønde hos Jan. Niels tjekker om der er hold i rygterne. Der 
er penge på budgettet, så hvis der skal indkøbes er det fordelagtigt at gøre det i år. 
 
Vejsyn og for stejlt bump ved stien: 
Niels er blevet gjort opmærksom på, at vejsyn af kommunen ikke længere forløber som tidligere. 
Det betyder at vi ikke som tidligere har fået information fra kommunen om forestående vejsyn. 
Fremadrettet skal vi selv tage kontakt til kommunen. Seneste vejsyn fandt sted i foråret 2012, og 
bestyrelsens medlemmer har også registreret, at der er udført reparationer på vejen efterfølgende. 
Resultat af vejsyn kan tilgås på kommunens hjemmeside. Bestyrelsen vil undersøge, hvornår der er 
frist til at indberette forslag til vedligeholdelse af vejen. Niels undersøger også hvem der har 
vedligeholdelsespligten af bumpet.   
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Bestyrelsen er opmærksom på, at flere biler skraber bunden mod bumpet ved stien.  Niels retter 
henvendelse til kommunen og får deres vurdering. 
 
4 Byggesager 
Lokalplan på Kongestien 
Bestyrelsen har noteret at der er vedtaget en lokalplan på Kongestien. Indholdet giver ikke grundlag 
til bekymringer. 
 
5 Økonomi 
Der er kommet nogle indtægter fra teltudlejning. De sidste kontingenter er betalt. Det skal 
undersøges, om der er forsikring og andre udgifter relateret til snefejer, der kan/skal opsiges. Mette 
undersøger dette. 
 
6 Huse til salg & beboervelkomst. 
Ingen huse til salg. Nr. 20 skal bydes velkommen. 
   
7 Eventuelt 
Grus-beholder skal fyldes til kommende vinter. Nikolaj og Søren hører om der kan lånes en trailer 
på vejen og henter grus. 
 
8 Næste bestyrelsesmøde 
Tirsdag d. 15. Januar 2013 hos Nikolaj, FH 93 
 


