
Grundejerforeningen INGERSHØJ 

 

 

Referat fra 
Bestyrelsesmøde 

 

Tid: Lørdag den 27. november 2021 Kl. 12:00 – 14:00  

 

Sted:  Gyvelvej 13, Kaldred, 4593 Eskebjerg 

  

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

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

 

Afbud:  ingen 

 

 

INDSTILLINGS- OG DRØFTELSESPUNKTER 

 

1. Godkendelse af referat fra 
25-9-21 

Godkendt 

2. 

 

Godkendelse af 
dagsorden. 

Godkendt 

3. Status på 
grundejerforeningens 
økonomi dags dato. 

Birgit medbringer en 
oversigt. 

Siden sidst har alle nu 
betalt. Den sidste efter at 
være blevet kontaktet af 
advokat.  
 
Eneste udestående er en 
ny ejer på venusvej 3 med 
indmeldingsgebyr. Her er 
der frist til 15-12-21 

Der står henholdsvis 367.888 kr. og 113.063 kr. på vores konti  

 

Vedtaget at der sættes 100.000 kr. over på 

opsparingskontoen. 

 

4. Orientering fra 
grundejerforeningernes 
fælles møde, som er 
afholdt umiddelbart før 
vores bestyrelsesmøde. 
Klaus deltager.  

Klaus orienterede om fællesmødet 

Referat er efterfølgende sendt til hele bestyrelsen 



Grundejerforeningen INGERSHØJ 

 

 

 

INDSTILLINGS- OG DRØFTELSESPUNKTER 

 

5. Overdragelse af 
rettigheder vedr. 
hjemmesiden 
Ingershoej.dk  

Klaus afholder møde med 
den der har stået for 
hjemmesiden indtil nu i 
weekenden 26.- 28. 
november. 

Klaus har fået adgang til hjemmesiden og kan nu opdatere 

løbende. Hvis nogle har rettelser eller tilføjelser, så skriv til 

Klaus. 

6. Græsslåning: 

Så vidt vides slutter vores 
kontrakt omkring 
græsslåning med 
udgangen af året. Vi skal 
tage stilling til en 
forlængelse eller finde et 
andet firma til det 
kommende år. 

Vi (en fra hver grundejerforening, der er involveret) snakker 

sammen beder om et nyt udbud vedr. 2022 Eric repræsenterer 

Ingershøj. 

7. Chikaner på Ingershøjvej 
og Mælkevej 

Anders giver en status 
mht, tegninger, tilladelser 
og økonomi, hvis der er 
nyt i sagen. 

Anders undersøger videre. Tages på til næste møde 

8. Skilte herunder km 
begrænsninger samt 
vejskilte. Anders giver en 
opdatering på mødet. 

Anders har indkøbt og opsætter 2 skilte med 20 km/t 

Anders undersøger videre med de blå vejskilte. 

Vi får snarest også materiale fra Plantagen over deres indkøb. 

Det videresendes til Anders. 

9. Træer på Gyvelvej ud 
mod fællesarealet. Det 
blev aftalt sidst at vi kikker 
på disse på selve mødet 
den 27. november, 
hvorefter vi beslutter hvad 
der skal gøres. 

Bestyrelsen var ude og kikke og blev enige om at det var 

grundejeren, der selv skulle klare dette. 

10. Fastsættelse af dato for 
ordinær generalforsamling 
i april 2022. 

Langfredag den 15/4 2022 kl. 10.00 

Klaus bestiller forsamlingshuset. 

Det er nu bestilt. 

11. Tilbud om at ordne en vej 
i dybden som forsøg 

Eric og Anders kontakter Knud.  



Grundejerforeningen INGERSHØJ 

 

 

 

INDSTILLINGS- OG DRØFTELSESPUNKTER 

 

 Tømning af tanke. Der er 
kommet nye priser fra 1. 
januar 2022 

Kort diskuteret. Der er ikke så meget at komme efter. 

Tømningerne har været i udbud. 

Link til nyt takstblad 

https://kalfor.dk/sites/kalfor.dk/files/media/document/2022%20-

%20Takstblad%20t%C3%B8mningsordning.pdf  

 

12 Eventuelt Intet 

13. Datoer og værtskab for 

kommende møder. 

5. marts 2022 kl. 11.00 hos Eric Kastanie alle 5 hos Eric 

 

14. 

 

Foreløbige punkter til 
kommende møde den  

Opfølgning diverse punkter samt generalforsamling. 

referat skrevet af 

Klaus Lykkebæk 

https://kalfor.dk/sites/kalfor.dk/files/media/document/2022%20-%20Takstblad%20t%C3%B8mningsordning.pdf
https://kalfor.dk/sites/kalfor.dk/files/media/document/2022%20-%20Takstblad%20t%C3%B8mningsordning.pdf

