
Referat fra grundejerforenings møde torsdag d. 19/06/2014 kl. 19.00 i grønt fælleshus 
 
Tilstede : Benny ABII, Anders AB I, Berit AB I, Thomas HB, Bente HB og Hanne HB 
Afbud :    Tina AB II, Anne HB 
Referent : Hanne HB 
 
1/ Godkendelse af referat fra sidste møde. 
     Der var intet referat fra sidste møde 
 
2/ Nyt til og fra bestyrelsen / formanden 
    a/   Jubilæumsfesten 2015  
          Ingen tilslutning til et fællesarrangement p.t..  
  
   
 
3/ Indkommende forslag. 
    a/   Volden mod Havnevejen skal ryddes/trimmes  / Thomas 
          Indersiden af volden er hver enkelt afdelings ansvar. 
         Ydersiden af volden er grundejerforeningens ansvar. 
         HB undersøger hvad deres driftsleder skal have for at slå græsset ved volden. 
    b/   Banedanmarks område skal ryddes/trimmes, hvem har kontakt / Thomas 
          Banedanmark skal holde stykket mellem hegnet og støjvolden.  
    c /  Parkering ( hvordan forhindre vi ulovlige parkering ) / Thomas 
          Parkering er også en opgave for hver enkelt afdeling. 
         HB vil prøve med at sætte store sten og så tager vi en evaluering op ½ år. 
    d/   Boldbanen – har forhåbentlig tilbud fra Uno koncept med / Thomas 
          Thomas HB, havde et tilbud med fra UNO – det lyder på kr. 500.00,00 – nedstemt 
         Thomas HB finder ud af vilkår mht. en betalt boldbane gennem DBU 
         og indkalder så til et ekstra gf-møde- 
         Alternativt indhentes tilbud på opgaverne med boldbanen enkeltvis. 
         Anders AB I indhenter tilbud hos Benjamin  på petanquebanen evt. med beboerhjælp. 
    e/   Skilt ved boldbanen med regler for lejeplads og området / Thomas 
          Vi opsætter skilt med ”husorden ” ved legeplads og boldbanen når boldbanen er lavet 
    f/    Har vi en fælles grundejerforenings husorden / Thomas 
          Nej – kun vedtægterne som vi gennemgår – Anders BA I har dem liggende og sender rundt. 
    g/   Containergården 
           Gammel aftale fremlagt – AB I+II har oprydning af containergård i de lige uger 
                                                     HB har så i de ulige uger. 
         HB´s driftsleder Kim vil gerne have kontakten til kommunen mht. afhentning / tømning – 
         denne ordning vil så blive evalueret efter ½ år. 
         Vi får en tilbagemelding om hvad kommunen henter og hvad vi selv skal bortskaffe. 
         Benjamin vil laven en oprydning og sender en regning til grundejerforeningen og  
         derefter starter ordningen med lige og ulige uger. 
        Efter oprydning opsættes et skilt med regler for brug af containergården. 
 
 
 
  



 
 
 
8/ Næste mødedato 
    Ordinært møde afholdes torsdag den 21/08/2014 hos AB I Skårupvej 102 kl. 19.00 
 
9/ Evt. 
   Anders AB I, finder regningen for legepladsen frem da vippen er gået i stykker for 
   en evt. reklamation. 
   Thomas HB tager kontakt til Peter HB og Michael HB for at finde tilbuddet  o. lign. frem. 
   Kontingent for 2014 vil blive opkrævet snarest.  
 
 
  
 
  


