
Referat af bestyrelsesmøde 02.04. 2006 kl.10.00 i nr. 90 
 
Ad 1 Konstituering som følger: 
   
Formand:  Helge Munk-Winther, nr. 3 tlf.: hem. nr. 
  e-mail: hmw@email.dk  mobil: 29638012 
   
Næstformand: Dennis Kivsmose, nr. 58  tlf.: 48254947 
  e-mail: kivsmose@email.dk
 
Kasserer:  Morten Ahrenkiel, nr. 86  tlf.: 48262718 
  e-mail:  mortenahrenkiel@mail.dk
 
Menigt medlem: Bent Jessen, nr.90  tlf.: 48269246 
  e-mail: b.jes@dadlnet.dk
 
Menigt medlem: Jørgen Krieger, nr. 82                            tlf.: 48265814 
  e-mail: jkr@kappelskov.dk
  eller: krieger@mail.tele.dk
 
Suppleant:  Anni Risbo Jessen, nr. 90  tlf..: 48269246 
  e-mail: a.r.je@mail.dk
 
Suppleant:  Lene Jørgensen, nr.66 
  e-mail: lenejoergense15@hotmail.com tlf. : 48267258 
  

Helge byder velkommen til Lene, som er ny i bestyrelsen og foreslår en mappe til nye 
bestyrelsesmedlemmer med de relevante papirer (deklarationer, vedtægter, navne 
o.s.v.)  + blok + kuglepen + faneblade. 
God ide, men vi venter til næste år, da der er ændringer på vej, så det kan blive 
opdateret. 

 
  Ad 2 Godkendelse af referat fra generalforsamlingen 
 Per Vengs forslag skal indsættes – ellers OK 
  
Ad 3 Økonomi og regnskab 
 Morten har udsendt regnskabet på mail og gennemgår relevante punkter 
 Snerydningen har kostet 16.000 kr. til nu, og der mangler en regning endnu. 

Der bliver derfor en mindre overskridelse af budgettet. 
   

Ad 4 Nedsættelse af udvalg til at se på vedtægtsændringer og klausulændringer/ flytning til 
vedtægter + kontakt til kommunen 
Vedrørende vinduer:  
 Der skal nedsættes et udvalg bestående af Jørgen og Per Veng, som skal udarbejde et 
skriftligt forslag mhp størrelser og antal af vinduer, evt. sammen med Bent. 
Samtidigt indflettes ændringer af vedtægter + deklarationer. Sendes til kommunen. 
Når den har svaret, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling 
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Tidsramme? Helst ekstraordinær generalforsamling inden sommerferien 
 

Ad 5 Uddelegering af opgaver til bestyrelsesmedlemmer 
 Kasserer: Morten 
 Nyhedsbrev: Lene og Anni 
 Referent: Anni 
 Gartnerkontakt: Helge og Morten 

Fælleshusudvalg: Dennis og Anni. Dennis kontakter Preben, arkitekt og en fra 
arealudvalget skal med 

 Kontakt til festudvalg: Dennis 
 Hjemmeside: Bent 
 Kontakt til kommunen: Jørgen 

Mhp flisegenopretning har Morten efterspurgt tilbud, hvor man ønskede målfast 
tegning? 
Vedrørende gartner skal beplantningsudvalget med på råd vedrørende fliser og 
parkeringspladser. 
Vi er bundet op på planlægning af hele området, men fliser/parkeringspladser skal 
ikke høre sammen med almindelig vedligeholdelse af stier 
 
Antenneforeningen: Helge har skrevet til NESA om fibernet, som kører som forsøg i 
nogle kommuner. 
 

Ad 6 Nyhedsbrev: 
Ud omkring 1. maj. Måske skulle vi vente til efter næste møde 9.maj, da så vores 
referat her med konstituering kunne komme med? 

  
Ad 7 Hjemmeside/ rettelser o.s.v.

Opdateres løbende: 
 

Ad 8 Velkomstpakke til nye beboere 
 Opdateres nu, når vedtægtsændringerne er vedtaget. 

Alle skal være opmærksomme på nye beboere. Morten laver liste. 
To fra bestyrelsen går på besøg med velkomstpakke og blomst? 
 

Ad 9 Papircontainere/ kommunen, storskrald 
Har vi nok? Morten mener, vi skal have flere. Helge kontakter kommunen om 5 mere 
eller evt. oftere tømning. Der er for lille åbning, så aviserne skal foldes for at komme 
igennem. 
Storskrald: Beboere ud til Salpetermosevej stiller storskrald ved vejen som de andre 
villaejere. 
Derudover 2 centrale afhentningssteder – 1 ved hver stamvej. 
På stamvej 1: Parkeringsplads ved Oles knold 
På stamvej 2: Ved papircontaineren for enden af carportene over for nr.98 
Afmærkes på kortet på hjemmesiden. 
Datoer for afhentning kommer på hjemmesiden – står i kommunens folder 

 
Ad 10 Hængepartier,( fliseopretning, lys ved nr. 14 og nr. 20 (regning), billede af Favrholm 

herregården) 



- 2 skilte med afmærkning af området. Bent tager sig af det + priser 
 
- Fliseopretning: Udvalg med Helge og Morten + en fra arealudvalget. 
Ved ekstraordinær generalforsamling skal planen for fliseopretningen udarbejdes af 
bestyrelsen og udskilles fra parkeringspladser og generel planlægning af området. 
Hvad koste en flisegang? 
 
- Lys ved nr 14 og 20 
Nr 14 får refunderet et beløb for lampen til stien. Nr. 20 behøver ikke ekstra lys – 
betales ikke af grundejerforeningen. Helge svarer skriftligt. 
 
- Billede af Favrholm?. Morten tager det, nu hvor reparationerne på taget er 

færdige. 
 
- Sti bag om badmintonhallen. Jørgen kontakter igen kommunen /eller Peder 

Bisgård, byrådsmedlem om dette. Virker dette ikke, kontaktes fællesrådet for 
grundejerforeningerne i vores område. 

 
Ad 11  Evt:
 Møder. Kan blive på tirsdage, da alle kan der. Start kl. 19.00 
 Datoer: 

9.05 i nr. 3, startende med en rundtur på området 
6.06  i nr. 58 
8.08   i nr. 86 
12.09  i nr. 66 
24.10   i nr. 82 
28.11  i nr. 90 

  
 Næste møde 9.05 hos Helge i nr. 3 
 Julemøde aftales næste gang 

 
 Mødet slut ca. kl.13.00                                                        Referent  Anni Risbo Jessen 


