
Referat af Fællesmøde den 02.09.2017 

 

  

Tid: Lørdag den 2. sept. 2017 Kl. 10:00 – 12:00  

   

Sted:  Gyvelvej 12  

   

Deltagere:  Ruth Barcelli(RB) og Benny Z. Hansen(BZH) (GF Birkely), Peter 

Jørgensen(PJ) og Tage Larsen(TL) (GF Plantagen), Poul 

Gaarden(PG) og Helle Bjerre Reinholdt(HBR) (GF Ingershøj)  

Afbud:    

   

   

DRØFTELSESPUNKTER  

   

1.  

   

Valg af referent.  Poul Gaarden  

2.  

   

Godkendelse af dagsorden  Dagsorden enstemmigt godkendt.  

3.  Drøftelse og beslutning om 
aktivering af gældende 
fordelingsnøgler på 
vejvedligeholdelse i 2018 for:  

-  Ingershøjvej  

-  Lizzivej  

-  Tørvemosevej  

-  Piavej  

-  Karens Mindevej  

   

Positiv og konstruktiv snak, der hurtigt endte op i 
enstemmig beslutning om at gældende 
fordelingsnøgler for vedligeholdelse af 
fællesveje aktiveres fra 1. jan. 2018.  

   

RB indhenter pris på rep. af hjørnet Junevej og 
Karens Mindevej (Birkely udgift)  

RB indhenter tilbud på rep. af hjørnet Piavej og 
Lizzivej (udgift efter fordelingsnøglen).  

4.  Samarbejde om opsætning af  

hjertestarter/hjertestartere.  

Enighed om samarbejde mellem de 3 
grundejerforeninger.  



   

DRØFTELSESPUNKTER  

   

   

   

   

Erik Flindt har allerede på vegne 
af  

GF Birkely og GF Ingershøj  

indsendt ansøgning om tilskud 
til  

Trygfonden, ansøgningsfrist 1.  

september 2017.  

   

Iflg. svar fra Trygfonden er behandlingstiden op 
til 3 mdr.  

På SAFEGROUP.DK er der yderligere 
oplysninger om priser.  

Det blev besluttet at kontakte FALCK og 
Trygfonden for hjælp til placering. RB sørger for 
at Erik Flindt kontakter dem.  

Det blev besluttet at kontakte Granly om de vil 
deltage i samarbejdet – HBR kontakter Granly.  

5.  Drøftelse om en evt. kommende  

sammenlægning af GF Birkely, 
GF  

Plantagen og GF Ingershøj.  

Alle 3 grundejerforeninger undersøger 
stemning/mulighed på næste 
generalforsamling(2018).  

Granly informeres om vores plan – HBR 
kontakter Granly.  

   

6.  Drøftelse om evt. fællesudbud 
på  

pleje og vedligeholdelse af de  

grønne fællesarealer.  

   

Plantagen: Ikke bundet af kontrakter – indhenter 
tilbud fra gang til gang.  

Birkely: Tidspkt. for kontraktudløb undersøges. 
Er interesseret i dialog ved kontraktudløb.  

Ingershøj: Kontraktudløb ultimo 2017.  

7.  Drøftelse om evt. fremtidigt  

fællesudbud på 
vejvedligeholdelse.  

Plantagen: samme som for grønne områder.  

Birkely: Tidspkt. for kontraktudløb undersøges. 
Er interesseret i dialog ved kontraktudløb.  

Ingershøj: Forventer at indgå aftale om 
vejvedligeholdelse og sikrer at prisen for 
vedligeholdelse af fællesvejene fremgår 
specifikt, således at fordelingsnøglen kan 
aktiveres.  



   

DRØFTELSESPUNKTER  

   

Pris for vedligeholdelse af fællesveje 
kommunikeres til Plantagen og Birkely til brug 
for budgetudarbejdelse.  

    

8.  Drøftelse om der fast en gang 
årligt  

skal afholdes et fællesmøde 
med  

deltagelse af GF Birkely, GF  

Plantagen og GF Ingershøj.  

Stemning for at fortsætte.  

Granly orienteres om mulighed for at deltage – 
HBR kontakter Granly.  

Enighed om at mødet ikke er en erstatning for 
fællesmødet mellem alle grundejerforeningerne i 
Kaldred, men et supplement.    

   

9.  Gensidig orientering.  

   

HBR: Muligheden/stemningen for en 
jubilæumsfest i 2019 undersøges på 
generalforsamlingen 2018.  

PJ kontakter kommunen vedr. ’utydelige’ 
hajtænder på Lizzivej mod Arnakkevej 
(kommunens hajtænder). Vejskilte på 
Ingershøjvej og Lizzivej bør udskiftes. Hvis der 
er flere så kontakt PG inden 30. sept. Udgift til 
vejskilte på fællesveje afregnes after 
fordelingsnøglen.  

   

10.  Eventuelt.  I.A.B.  

11.  Evt. aftale om dato for næste 
møde.  

Næste møde 2. juni 2018 hos Birkely. RB 
vender tilbage med sted.  

 


