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19. marts 2002 

 
Referat af bestyrelsesmøde den 18. marts 2002 hos Bent. 

Fraværende: Steen (afbud) 

 

Ad. 1 Sidste mødereferat 

Punkt 3 (Grønne områder – udbudsmateriale) 

Af dette punkt fremgik det, at anmodning om tilbud til vedligeholdelse af de grønne 
områder var sendt til Askov og Buus. Dette er ikke tilfældet idet anmodningen er 
sendt til Nygaard. 

Punkt 5 (Eventuelt) 

Anders gjorde opmærksom på at seniorboligerne blev omtalt som ældreboliger. 

 

Ad. 2 Budget 

Bestyrelsens første udkast til budget for 2002 indeholdt et overskud på ca. 23.000 kr. 
Da vi ikke ser grundejerforeningen som en bankvirksomhed eller lignende, blev vi 
enige om at foreslå nedsættelse af kontingentet med 80,00 kr. til i alt 700,00 kr. pr. år 
pr. husstand. Nedsættelsen svarer til ca. 10%. 

Årsagerne til forslaget om nedsættelse er: 

� en forventet mindre udgift til vedligeholdelse af de grønne områder. (mere 
herom under pkt. 3).  

� en nedjusteret udgift til snerydning begrundet i de sidste par års relativt milde 
vintre 

� udbygning af området, hvilket giver en merindtægt i på kontingent-siden 

 

Ad. 3 Grønne områder 

Anders og Arnold refererede fra rundgangen med gartnerne Askov og Nygaard. 
Supplerende til anmodningen kommer der også tilbud på udbedring af de jordvolde 
som er opstået i forbindelse med snerydningen. 

Anders kunne i øvrigt berette at endnu en anlægsgartner (Søren …) af egen drift har 
ønsket at give tilbud på vedligeholdelsen af de grønne områder. Gartneren har 
arbejdet på en parcel i området, og er dermed blevet orienteret om udbudsrunden. 

Det blev aftalt, at når de sidste tilbud er indkommet melder Arnold og Anders tilbage 
til resten af bestyrelsen. 
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Under dette punkt fremkom forslag om indhentning af tilbud på udlægning af forårsløg 
langs hoved-stamvejene. Dette var der tilslutning til, hvorfor Anders efterfølgende tager 
kontakt til den gartner som bestyrelsen vælger til vedligeholdelsen.  

 

Ad. 4 Generalforsamling 2002 

Der var i bestyrelsen enighed om at holde fast ved tirsdag den 14.05.2002 som dagen til 
vores generalforsamling. Der er sikkert fodbold den dag (!!!), men det vides ikke med 
sikkerhed. 

Det blev aftalt at Lone tager kontakt til Sognegården. 

 

Ad. 5 Eventuelt 

Fejl på hjemmesiden.  

Arnold kunne oplyse at han har fået en henvendelse på baggrund af en fejl på 
hjemmesiden. Det er jo herligt, for det må betyde at der nogen som læser den – grundigt 
endda. Fejlen bestod i at datoen for generalforsamling stod nævnt som den 12.05.2002, 
hvilket er en søndag. Arnold kontakter vores web-master. 

Snerydning 

Kvaliteten af snerydning kan blive bedre. Bestyrelsen anser det dog mest som 
skønhedspletter som vi forventer bliver rettet til næste vinter. Konkrete problemstillinger 
tager Anders sig af – helst lige efter de er opstået. 

Fejning af veje 

Anders tager kontakt til ”snemanden” for at få fejet stamvejene og stierne. 

 

Næste møde bliver mandag den 22.04.2002 kl. 19.30 hos Lone. 
 
 
 
Ole Christensen 
referent 


