
Referat fra grundejerforenings mødet torsdag d. 21/08/2014 kl. 19.00 i AB I , Skårupvej 102 

fælleshus 

 

Tilstede : Hanne Hjortby nr. 63HB, Bente Andersen 112 HB, Berit Rasmussen 92AB1, Tina Schow 

194 AB 2, Benny Jensen 198 AB 2, Anne Pedersen 134 HB,  

Afbud : Thomas Wolfram 154HB 

Referent : Anne Pedersen HB 

 

1/ Godkendelse af referat fra sidste møde. 

· Referatet blev godkendt.  

 

 

2/ Opsamling fra sidste møde. 

  a/   containergården / kommunen henter ikke : maling-rester,  

· Dette er ikke korrekt – det eneste der ikke bliver hentet er glas. Men der har vi en ordning 

med at få afhentet glas der lægges i glascontaineren.  

· Der vil blive indkøbt en container til jern og en til porcelæn.  

  b/  boldbanen , fået nyt tilbud/svar ? / Hanne, Berit 

· Der er stadig ikke kommet tilbud fra det firma vi har kontaktet, trods flere henvendelser. Vi 

forsøger at finde et andet firma.  

· Med hensyn til renovering af legepladsen forsøger vi at finde ud af, hvilket firma der har 

leveret legepladsen. Hvis dette ikke lykkes, vil vi finde et andet firma til at reparere / 

renovere denne.  

  c/  vedtægterne / Hanne 

· Berit og Anders tjekker op på det, og sørger for at få dem delt rundt.  

  d/  petanquebanen,  fået tilbud ? / Hanne 

· Vi afventer tilbud – 2 versioner.   

  

         

 

3/ Indkomne forslag. 

  a/   Lave en mappe med relevante bilag/referater, der følger bestyrelsen / hanne 

· Vi laver en mappe til hver afdeling, så vi altid har opdateret mapper.  

  b/  Reparation af fælles indkørselsvej ( HB har lovet at udbedre skader i asfalt efter vindues      

…...udskiftning ) / Berit 

· Anders arbejder videre med dette og indhenter vurderinger fra fagfolk.  

  c/  Problematikken vedr. parkeringspladser igen igen. / Berit 

· Vi har diskuteret dette igen igen – og vi må henstille til at beboerne parkere med omtanke  

  d/  Information vedr. fælles tv-anlæg - / Hanne, Berit  

· Vi arbejder videre med at finde den bedste og billigste løsning, gerne i GF regi.  

  e/ Nedsætte et udvalg mht. den udvendige side af volden / Anne 

· Anders vil undersøge, hvilke muligheder vi har for at få taget noget af toppen.  

  f/  Arbejdsdag i GF / derefter betale en ”grøn” mand til pasning af GF´s områder / Hanne 

· Vi laver en arbejdsdag i GF regi lørdag den 18/4-2015.  

 

  

 



  

 

  

  

  

 

  

  

 

8/ Næste mødedato 

· 24/11-2014 i fælleshuset 218 i AB 2  

 

9/ Evt. 

· Rensning af kloakker – hører til i afdelingerne. 

·  

      

 

 

 

  

  


