
Grundejerforeningen INGERSHØJ 

 

 

Referat 
Bestyrelsesmøde 

 

Tid: Tirsdag den 7. august 2018 Kl. 11:00 – 13:00 

 

Sted:  Poppel Allé 8 

  

Deltagere:  Bent Lauritsen (BL), Eric Petersen (EP), Erik Wiitanen (EW), Poul Gaarden 

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

 

Afbud:   

 

Gæster (eksterne):  

 

 

INDSTILLINGS- OG DRØFTELSESPUNKTER 

 

1. 

 

Godkendelse af dagsorden. Godkendt. 

2. Status på grundejerforeningens 
økonomi side sidste møde v/PG. 

PG gennemgik status på foreningens økonomi. 

Herunder bl.a.: 

- Oversigt udleveret, hvor forbrug er holdt op 

mod budget – en lille overskridelse vedr. 

hjertestarter, ellers ingen overskridelser 

- 12 stk. indskud indbetalt fra nye ejere i 2018. 

Yderligere 6 er på vej.  

- 8 grundejere mangler fortsat at betale 

kontingent. Nyt Rykkerbrev/mail udsendes uge 

32-33.  

3. Opfølgning på markvandringen den 
1. juli 2018 v/de ansvarlige for 
grønne områder og veje. 

Notat fra markvandringen indeholdt forskellige 

aktiviteter – flg. blev besluttet iværksat straks: 

- Påføre jordlag til normal højde og så græs på 

venstre side af Kastanie Allé ved fællesareal. 

- Beskæring af bevoksning på venstre side af 

brandsti mellem Ahorn Allé og Kaldredvej. 

- Bevoksning på Kaldredvej ind mod 

grundejerforeningen beskæres i.h.t. tilbud. 

Øvrige aktiviteter udsat indtil videre.  

Tidligere er det besluttet at fældning af fyrretræerne på 

stien mellem Ingershøj og Birkely (strækningen fra 



Grundejerforeningen INGERSHØJ 

 

 

 

INDSTILLINGS- OG DRØFTELSESPUNKTER 

 

Tørvemosevej til bom) udsættes til udførelse i perioden 

1. oktober – 31. oktober 2018. 

Det blev besluttet at EP indhenter 2 tilbud på 

beskæring og bortkørsel af afklip. Tilbuddene skal 

bruges som tilbud til enkelte grundejere, hvor 

bevoksning mod vej langt overskrider skel.  

4. 

 

./.. 

GDPR: Godkendelse af oplæg til 
Privatlivspolitik for Ingershøj v/PG 
og HBR. 

Det fremsendte oplæg blev godkendt med enkelte 

rettelser. 

Foreningens Privatlivspolitik lægges ud på 

hjemmesiden. 

5.  

  

  

./..  

Bemærkninger til ajourført 
opfølgningsliste v/alle.  

(Bilag er fremsendt via mail den 5. 
juli 2018). 

Ingen bemærkninger. 

HBR indføjer markvandringsaktiviteterne. 

Yderligere revision på næste møde. 

6. 

 

 

Deltagelse på kommende stormøde 
med Kalundborgs Kommunes 
Landliggerudvalg den 22. 
september 2018. 

HBR + PG deltager.  

7. 

 

Evt. Input til udfordringer, 
problemstillinger og temaer, som 
p.t. drøftes i den enkelte 
grundejerforening, og som har 
relevans for Landliggerudvalget. 

Ingen bemærkninger. 

8. Eventuelt. Modtaget invitation fra Colas lægges på hjemmeside 

og udsendes til mailgruppen. 

9. Næste møde samt foreløbige 
punkter: 

20. oktober 2018 kl. 11 hos EP 

 


