
Grundejerforeningen INGERSHØJ 

 

 

Referat fra 
Bestyrelsesmøde 

 

Tid: Søndag den 24. juli 2022 Kl. 13:00 – 16:00  

 

Sted:  hos Theodore Ingershøjvej 11 

  

Deltagere: Klaus Lykkebæk (KL), Lone Lykkebæk (LL), Maj-Britt Kjerrumgaard (MK), 

 Anders Larsen (AL) Pernille Jensen (PN), Thomas B. Joensen (TJ), Theodore 

Gboualdi (TG) 

Afbud:  Anders kom senere 

 

 

INDSTILLINGS- OG DRØFTELSESPUNKTER 

 

1. Godkendelse af referat fra 
bestyrelsesmødet 13-5-22  

Godkendt 

2. 

 

Godkendelse af dagsorden. Godkendt 

3. Status på grundejerforeningens økonomi 
dags dato. Samt kontingentopkrævning 
Ved Maj-Britt 

 

Der står pt. henholdsvis  

212.090 kr. 

396.118 Kr. 

På vores konti  

Ingen restancer på kontingent flot arbejde af 

kassereren. 

4. Opfølgning på markvandringen fra dagen 
før. Udsendelse af breve til beboere der 
skal have besked om at skære ned. 

Stillingtagen til eventuelle nedskæringer / 
oprydninger jf. tilbud fra Knud. 

Bestyrelsen har modtaget et opdateret tilbud 

opdelt i forskellige arbejder inkl. det der blev 

snakket om på markvandringen dagen før. 

Se under bilag fra Knud. Det blev besluttet at 

lave ekstra arbejder for ca. 50.000 kr. 

Der er en enkelt der skal have et brev om 

beskæring ud til vejen. Klaus skriver brev. 

 

5. Veje og Grønne områder: 

Ridning på fællesarealer: 

 

 

 

 

Ridning blev diskuteret og bestyrelsens 

holdning er, at det er ok indtil videre. Tages op 

igen, hvis det bliver et problem. 

 



Grundejerforeningen INGERSHØJ 

 

 

 

INDSTILLINGS- OG DRØFTELSESPUNKTER 

 

Parkering på fællesarealer: 

 

Pullerter på vejene – status og ansøgning 
om permanent tilstedeværelse: 

 

 

Lapning af mindre huller i asfaltvejene: 

 

 
 

Placering af en cementchikane ved 
indgangen til en beboers indkørsel: 

 
 

Opsætning af flere 20 km skilte: 

 

Evt. udskiftning af vejskilte på Karens 
Mindevej med stavefejl: 

Fællesarealer kan benyttes til gæsteparkering 

ikke til faste beboere. 

 

Klaus laver ansøgning hos Kommunen om 

eksisterende samt en på Ahorn Alle en på 

Mælkevej og Karens Mindevej og Ingershøjvej. 

 

Anders undersøger priserne, og vi tager den 

på til kommende møde. Hvis det er under 

10.000 kr. for vores vedkommende, er der 

givet tilladelse til igangsætning. 

Chikanen flyttes ikke har stået der i mange år.  

Klaus skriver til hende. 

 

Vi opsætter nogle flere 20 km skilte op. Anders 

tjekker hvor mange. 

 

Vi udskifter de skilte der er stavet forkert. 

 

6. Helårshuse og medlemskab af 
grundejerforeningen 

Klaus undersøger hvilke helårshuse, der ligger 

i vores grundejerforening. Klaus spørger først 

Helle om det har været behandlet før. 

 

7. Græsslåning og støvdæmpning af veje 
status ved Anders: 

 

Eventuelt støvdæmpning med happiks. Maj-

Britt og Anders undersøger. 

8. Chikaner på Ingershøjvej og evt. 
Mælkevej 

Behandles under punkt 5 

Se under punkt 5. 

9. Skraldespande på grunde hvor der er 
fællesarealer. Flere har fået brev fra 
Kommunen om at de skal sørge for at der 
er fast underlag ud til vejen. Det går 
imidlertid gennem vendepladserne. Hvad 
gør vi her?  

Klaus har snakket med Kalundborg Kommune. 

Han vil blive kontaktet i den kommende uge. 

Kalundborg Kommunen har endnu ikke afgjort 

hvad der skal ske og Kommunen indrømmer at 

brevene er sendt for tidligt ud.  



Grundejerforeningen INGERSHØJ 

 

 

 

INDSTILLINGS- OG DRØFTELSESPUNKTER 

 

10. Møde med øvrige grundejerforeninger 
nær os. Maj-Britt og Anders deltog i 
mødet: 

Referat er udsendt til bestyrelsen ingen 

yderligere kommentarer. 

11 Invitation til stormøde med Kalundborg 
Kommune 24-9-22. Hvem deltager? 

 

Indsendelse af spørgsmål til Kommunen 

senest 19-8-22. 

Tilmelding senest 9-9-22. 

Klaus der deltager evt. Da vi ikke umiddelbart 

har planlagt at være i sommerhuset denne 

weekend, er det mod kørselsbetaling. 

12 Prisstigning på tømning af septitanke ved 
Pernille 

Det kan vi ikke gøre noget ved. 

13 Eventuelt Aftalt at Anders sørger for grusbunker der 

lægges for enden af Ahorn Alle. (det blinde 

stykke). 

14 Datoer og værtskab for kommende 

møder. 

16-10 kl. 13.00 hos Pernille Mælkevej 7 

15. 

 

Foreløbige punkter til kommende møde 
den  

Opdatering af vores vedtægter. Alle forbereder 

sig inden mødet. 

Opfølgning af diverse punkter. 

dagsorden skrevet af. 

Lone og Klaus Lykkebæk 


