
Grundejerforeningen INGERSHØJ 

 

 

Referat fra 
Bestyrelsesmøde 

 

Tid: Lørdag den 24. juli 2021 Kl. 11:00 – 13:00 (herefter frokost) 

 

Sted:  Lindestien 1 

  

Deltagere:   Eric Petersen (EP), Hanne Jo Hede (HJH), Birgit Beck Simonsen (BBS), 

Klaus Lykkebæk (KL), Pernille Jensen (PN), Anders Larsen (AL) 

 

Afbud:  ingen 

 

 

INDSTILLINGS- OG DRØFTELSESPUNKTER 

 

1. 

 

Godkendelse af dagsorden. Godkendt 2 yderligere punkter tilføjet. 

2. Konstituering af bestyrelsen 

Klaus havde påtaget sig at stå som 
næstformand / sekretær inden 
konstitueringen. Disse opgaver skal 
opdeles til 2 personer. Klaus er 
stadig villig til at påtage sig den 
ende del. 

Birgit har papirer med, som vi skal 
underskrive. Medbring kopi af pas 
eller kørekort som dokumentation, 
da det skal afleveres til banken. 

Jeg er ikke klar over om 
suppleanterne deltager i alle 
bestyrelsesmøder, men tænker vi 
får en snak om dette under dette 
punkt. 

 

Hanne valgt som næstformand 

 

Klaus valgt som sekretær 

 

Dokumentation i form af kørekort eller andet sendes 

til Birgit hurtigst muligt. Husk der skal være en 

underskrift på 

 

Der er enighed om at suppleanterne deltager i 

bestyrelsesmøderne. 

3. Status på grundejerforeningens 
økonomi dags dato. (BBS) 

Jeg ved ikke om Birgit har nået at 
kunne skabe sig et overblik, eller 
det først kan lade sig gøre når hun 
har fået fuld adgang til vores konto. 

Der står pt. Ca. 370.000 kr. på vores konto. 

 

Birgit tjekker det seneste udskrift fra banken. Og 

tjekker ligeledes de seneste indbetalinger så Klaus 

efterfølgende kan lave brevene. 



Grundejerforeningen INGERSHØJ 

 

 

 

INDSTILLINGS- OG DRØFTELSESPUNKTER 

 

Herunder drøftelse, om 
rykkerskrivelse til dem der endnu 
ikke har betalt for 2021. Vi skal bl.a. 
tage stilling til om der skal sendes 
en eller 2 rykkerskrivelser inden vi 
evt. bringer skyldnerne til advokat 

Status for betaling for 2021 
medsendes 

Jeg kan her tilføje at jeg her søndag har fået en 

opdateret liste fra Birgit. Der er 37 der stadig skylder. 

 

Vi benytter samme procedure som sidste år. DVS. 

ved 2. rykker gives der besked om, at det skyldige 

beløb vil blive fremsendt til advokat, hvis ikke der 

betales til tiden. 

 

Birgit har fået bemyndigelse til at indkøbe et 

regnskabsprogram magen til det hun benytter i 

personaleforeningen, og sørger for at vi bliver 

oprettet i systemet. Der er ligeledes givet 

bemyndigelse til indkøb af en PC til at have 

programmet på. 

4. 

 

 

 

 

 

 

./.. 

Markvandring den 11-7-21  

Eric og Klaus lavede 
markvandringen sammen med 
Knud. Der var 15 matrikler der skal 
have et brev. Der var medsendt et 
forslag i min sidste mail.  

Herunder drøftelse og beslutning 
om:  

- Nogle chikaner på stierne 
står inde på private grunde. 
Skal vi gøre noget ved dette 
og evt. fjerne dele af 
chikanen. Det er svært for 
en kørestol og barnevogn at 
komme igennem.  

- På markvandringen blev det 
konstateret at der manglede 
græsslåning på nogle af de 
fælles arealer der er 
omfattet af aftalen. Dette 
gælder også rundt omkring 
stenene for enderne.  
 

 

Skrivelse tilrettet. Klaus udsender mails og brev til 

dem der ikke har mails. 

 

 

 

 

 

Vi lader chikanerne stå indtil der evt. kommer en 

klage. 

 

 

 

 

Eric kontakter Steven og beder ham om at slå og 

trimme de områder han har givet tilbud på. 

 

5. Invitation til møde om eventuel 
sammenslutning med øvrige 
grundejerforeninger. Drøftelse af 

Bestyrelsen diskuterede henvendelsen. 

Der var flertal for at vi pt. Ikke er interesserede i en 

eventuel sammenlægning. 



Grundejerforeningen INGERSHØJ 

 

 

 

INDSTILLINGS- OG DRØFTELSESPUNKTER 

 

om vi skal deltage i et møde og 
hvem der evt. deltager. 

 

Vi fortsætter sammenarbejdet på de grønne 

områder. 

6. 

./.. 

Planlægning af kommende 
ekstraordinære generalforsamling 
den 25-9-21 herunder udsendelse 
af dagsorden. 

Vi mangler som nævnt flg. 

en ny formand for 1 år 

en revisor for 1 år 

en revisorsuppleant for 1 år. 

Klaus laver et forslag til en indkaldelse til den 

ekstraordinære generalforsamling og fremsender til 

bestyrelsen, inden den udsendes. Klaus kontakter 

Helle og sørger for at mails ikke havner i spam. 

7. Chikaner på Ingershøjvej og 
Mælkevej 

Anders gennemgår 2 steder hvor 
der ønskes chikanerne 

Anders og Pernille undersøger til næste 

bestyrelsesmøde, hvad det vil koste, samt laver 

forslag ved hjælp af tegninger. 

8. Træer på Gyvelvej ud mod 
fællesarealet 

Bestyrelsen kikker på problemet til næste møde. 

 

9. Eventuelt Intet 

10. Datoer og værtskab for kommende 

møder. 

25. september i forbindelse med 

generalforsamlingen. Generalforsamlingen er kl. 

10.00. 

 

11. 

 

Foreløbige punkter til kommende 
møde den  

- Status på foreningens økonomi siden sidste 

møde v/MS. 

 

- Opfølgning på markvandring den 11. juli 

2021 v/EP, KL  

- Opdatering af opfølgningsliste med betaling.  

- Opfølgning af chikaner 

-  

 

Referat skrevet af 

Klaus Lykkebæk 


