
Referat 06.05.2017  

   

 

  

Bestyrelsesmøde  

Tid: Lørdag den 6. maj 2017 Kl. 12:0 - 14:30 

Sted:   Karens Mindevej 35  

   

Deltagere:    Bent Lauritsen (BL), Erik Wiitanen (EW), Niels 

Dupont (ND), Poul Gaarden  

                                           (PG),     Bent Nygaard Olsen (BNO), Helle B. Reinholdt (HBR) 

  

Afbud:   

  

Gæster (eksterne):   

   

   

INDSTILLINGS- OG DRØFTELSESPUNKTER  

   

1.  

   

Præsentationsrunde v/alle  Bestyrelsesmøde nr. 1 efter 

generalforsamlingen.  

2.  

   

Opfølgning på beslutninger 
vedtaget på 
generalforsamlingen den 14. 
april 2017 v/HBR og PG.  

Herunder det videre forløb ifb. 
med hjertestarter.  

Der blev foreslået indkøb af projektor samt 
harddisk til lagring af billeder og dokumenter. 
Intet blev besluttet.  

Der arbejdes videre med forslaget om 
hjertestarter.  

De bør placeres udenfor privat grund med egen 
el-måler.  

Ansøgningsfrist hos TrygFonden er inden 1. 
sept.  

3.  Udarbejdelse og omdeling af 
bestyrelsesliste inkl. navne, 
ansvarsområde, telefon og 
mailadresse v/HBR  

Der udarbejdes liste med sommerhusadresse, 
telefon, mail og ansvarsområde til hjemmesiden.  



   

INDSTILLINGS- OG DRØFTELSESPUNKTER  

   

4.  

   

./..  

Modtaget tilbud uopfordret på ny 
hjemmeside.  

Tilbud afvises.  

(PG) undersøger yderligere muligheder for at få 
lavet en ny hjemmeside.  

5.  Grundejerforeningens 50 års 
jubilæum 2019.  

Formand for GF Plantagen 
Peter Jørgensen, har 
forespurgt, om vi i fællesskab 
skal afholde jubilæumsfesten.  

Generalforsamlingen skal beslutte om der skal 
afholdes fest.  

Det stilles som forslag på næste 
generalforsamling.  

Der indhentes pris incl. bustransport.  

Såfremt forslaget bliver godkendt skal 
omkostningen indføjes i Budget for 2019.  

6.  Kort drøftelse af muligheden for 
en fremtidig sammenlægning af 
de 5 grundejerforeninger 
(Plantagen, Birkely, Granly og 
Knudsminde).  

Evt. sammenlægning drøftes m. øvrige 
bestyrelser. Fordelingsnøgle fo fællesveje skal 
fremskaffes. (Birkely og Plantagen).  

7.  Planlægning af datoer for 
kommende møder herunder den 
årlige markvandring.  

Torsdag d. 27. juli. Markvandring kl.10.  

Mødested aftales.  

Der træffes aftale med Knud Z. Nielsen.  

Knud kontaktes vedr. pris på fjernelse af 
muldvarpeskud.  

8.  Eventuelt  Der har været klager over for mange 
ejendomsmæglerskilte (henvisningsskilte). 
Problemet tages op med ejendomsmæglerne.  

Hanne overdrager administrationen til  

Helle B. Reinholdt.  

Vedtægtsændringer godkendes af kommunen.  

Fællesmøde 17. juni kl. 10-13 i Rådhuset, 
Jansvej 1.  

   



   

INDSTILLINGS- OG DRØFTELSESPUNKTER  

   

7.  Næste møde.  Næste bestyrelsesmøde Lørdag 19. august kl. 
10.  

Karens Mindevej 17.  
 


