
Grundejerforeningen INGERSHØJ 

 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde  
 

 

Tid: Lørdag den 12. september 2020 Kl. 11:00 – 13:00 (herefter frokost) 

 

Sted:  Karens Mindevej 35 

  

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. Godkendes 

2. Siden sidste møde v/Alle Siden vores sidste møde, har vi bl.a. fået 

genopfrisket hajtænderne ud mod Tørvemosevej. 

Der er fremsendt fordelingsfakturaer ud til vores 

nabogrundejerforeninger på de af vores veje, som er 

fællesveje. 

Vi fik før sommerferien foretaget den årlige 

støvdæmpning af vejene. 

Igen i år oplever vi en stigning i hastighederne på 

vores veje, dette går specielt udover vores grusveje. 

Vi har desværre i år oplevet en del hærværk i vores 

sommerhusområde, noget vi ikke har været vant til. 

Dette kan evt. skyldes corona, som har medført en 

flittig udlejning af sommerhuse i vores område.  

3. 

 

Status på grundejerforeningens 
økonomi v/MS 

Vi har atter i år fået mange nye grundejere, som vi 

byder hjertelig velkommen i vores hyggelige 

sommerhusområde. 

Der er stadig mange grundejere, der ikke har betalt. 

Michael sender liste til Lone der ringer rundt 

4. 

 

Indklip jf. aftale med Knud Z. 
Nielsen v/EP og EW. 

Der var enighed om, at vi foretager den jf. aftalen 

indklipning af vores fællesarealer ud mod vejene. 



Grundejerforeningen INGERSHØJ 

 

 

 

INDSTILLINGS- OG DRØFTELSESPUNKTER 

 

5. 

./.. 

Opfølgning på markvandringen 
v/EP og EK. 

- Bilag tidligere fremsendte 
referat fra markvandringen. 

Vi har efter markvandringen tilskrevet de nævnte 

beboere med besked om, der skal klippes ind til skel. 

Dette skal ske primært af hensyn til at kørslen sker 

på de anlagte veje og ikke på rabatterne i modsatte 

side. Vi skal også have tanke for, at der fremover 

kommer til at køre flere renovationsvogne endnu, 

dersom de ikke kan komme ned af sidevejene, får de 

pågældende grundejer ikke tømt deres 

affaldscontainere. EP har talt med flere om emnet, 

hvilket dog beklageligvis ikke alle steder med positivt 

resultat.  

6. 

./.. 

Godkendelse af ny dagsorden til 
generalforsamlingen den 7. 
november 2020. 

- Bilag oplæg til ny 
dagsorden. 

Dagsorden godkendt. 

Udsendes pr. brev ved Lone 

Michael sørger for kuverter og frimærker. 

 

6. Dato for udsendelse af fornyet 
indkaldelse. 

- Oplæg torsdag den 1. 
oktober 2020. 

1.10.2020 

7. Indkøb af værnemidler til mødet: 

- Håndsprit 
- Engangshandsker 

Michael sørger for dette. 

8. Eventuelt. Der var ikke noget til eventuelt. 

9. 

 

Foreløbige punkter til kommende 

møde den 7. november 2020 efter 

afslutning af generalforsamling: 

- Konstituering af bestyrelsen. 

- Dato og værtskab for kommende møde. 

 


