
Grundejerforeningen INGERSHØJ 

 

 

Referat 
Bestyrelsesmøde 

 

Tid: Søndag den 8. december 2019 Kl. 11:00 – 13:00 (herefter frokost) 

 

Sted:  Karens Mindevej 33 

  

Deltagere:   Eric Petersen (EP), Erik Wiitanen (EW), Lone Darré (LD), Michael 

Schumacher (MS), Helle B. Reinholdt (HBR) 

 

Afbud:  Kim Thorball 

 

 

INDSTILLINGS- OG DRØFTELSESPUNKTER 

 

1. 

 

Godkendelse af dagsorden. OK 

2. Status på grundejerforeningens 
økonomi siden sidste møde v/MS. 

Ser fornuftig ud 

20 nye medlemmer i år 

 

3. Drøftelse af kommende års budget. 

Herunder drøftelse af: 

- Afsættelse af midler til 
indkøb og drift af 
regnskabsprogram. 

Indkøb af nyt regnskabsprogram, ForeningenLet, 

Evt. kursus besluttes senere. 

Det reviderede og godkendte regnskab + noter for 

2019 samt budget + noter for 2020 skal være klar til 

tryk slut februar. 

MS og LD mødes 28.12.2019 for afslutning af 

regnskab. 

4. 

 

 

 

 

 

 

./.. 

Status/oplæg/indstillinger på 
vedligeholdelse m.m. af 
grundejerforeningens grønne 
områder og veje v/EP og EW. 

Herunder opfølgning på: 

- Valg af entreprenør til 
græsslåning i 2020 jf. 
indkomne tilbud (Se bilag). 
 
 

- Valg af entreprenør for 
løbende vedligeholdelse 
samt støvbinding af 
Ingershøjvej jf. tilbud (Se 
bilag). 

 

 

 

 

 

Bestyrelsen besluttede at benytte tilbud fra Steven 

Busk, vedr. græsslåning for 2020. HBR orienterer 

GF Birkely og GF Plantagen. 

 

Knud Z. Nielsen fortsætter i 2020 med at forestå 

vedligeholdelsen af Ingershøjvej samt forestå den 

årlige støvbinding op til skolebørnenes sommerferie. 



Grundejerforeningen INGERSHØJ 

 

 

 

INDSTILLINGS- OG DRØFTELSESPUNKTER 

 

- Valg af entreprenør på 
genopfriskning af hajtænder 
på sidevejene ud til 
Tørvemosevej jf. indkomne 
tilbud (Se bilag).  

- Fjernelse af rågereder. 
 
 
 
 

- Øvrige arbejdsopgaver til 
drøftelse. 

Samtlige tre bestyrelser har truffet beslutning at tage 

imod tilbuddet fra Knud Z. Nielsen. 

 

 

Rågereder vil blive fjernet, i begyndelsen af det nye 

år af Leif Jensen tlf. 40 55 31 20. Dette tages med i 

budgettet for 2020 

 

Intet for nuværende. 

5. 

./.. 

Bemærkninger til ajourført 
opfølgningsliste v/alle. 

Den ødelagte chikane på Ahorn Allé er blevet 

udskiftet. Alle chikanerne på Ahorn Allé og Mælkevej 

har fået en opfriskning. 

Rågereder fjernes i det nye år 

Overvejelserne om evt. fældning af træer Kaldredvej 

tages med på generalforsamlingen 2020 

 

6. Drøftelse af arbejdsopgaver samt 
tovholdere ifm. generalforsamlingen 
fredag den 10. april 2020. 

Herunder bl.a.: 

- Udarbejdelse af tidsplan 
med dato for hvornår 
indkaldelse, beretning, 
regnskab 2019 og budget 
2020 skal være færdigt. 
OBS. Regnskab + noter for 
2019 skal godkendes og 
underskrives af revisorerne. 

- Tryk og print af indkaldelse, 
beretning, regnskab + noter 
2019, budget + noter 2020 
samt evt. forslag. 

- Rettidig udsendelse via 
brevpost samt mail. 

- Medlemmer på valg i 2020. 

LD undersøger tryk af regnskab etc. 

Det ureviderede regnskab + noter for 2019 samt 

udkast til budget for 2020 skal være klar til mødet 

den 15. februar 2020. 

 

Tryk skal være klar sidst i februar. 

 

Udsendelse til medlemmer først i marts. 

 

Medlemmer på valg: 

 

Valg af kasserer for 1 år (MS ønsker at udtræde) 

 

Valg af et bestyrelsesmedlem (EP genopstiller) 

 

Formand: HBR genopstiller med forbehold for 

generalforsamlingens godkendelse af evt. yderligere 

bestyrelseshverv. 

7. Eventuelt Bestyrelsen vil gerne ønske alle vores grundejere en 

rigtig god jul samt et godt nytår. 



Grundejerforeningen INGERSHØJ 

 

 

 

INDSTILLINGS- OG DRØFTELSESPUNKTER 

 

8. Datoer og værtskab for kommende 

møder. 

15. februar 2020 kl. 11:00 hos MS 

9. 

 

Foreløbige punkter til kommende 
møde: 

- Status på foreningens økonomi siden sidste 

møde v/MS. Herunder godkendelse af 

regnskab 2019 samt afsluttende drøftelse og 

godkendelse af budget 2020. 

- Status på arbejdsopgaver ifm. afholdelsen af 

generalforsamlingen 2020. 

- Status/oplæg/indstillinger på vedligeholdelse 
m.m. af grundejerforeningens grønne 
områder og veje v/EP og EW. 

- Bemærkning til ajourført opfølgningsliste 

v/alle. 

 


