
 

 

Bestyrelsen for Hintzehovgaard Grundejerforening 

 
Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde 9. august 2022 kl. 17.00 hos EA. 

 

Mødedeltagere:   Jan-Ole Hansen (JOH) 

    Erik Andersson (EA) 

    Marianne Carstensen (MC) 

    Karina Holm (KH), Referent 

 

Mødet blev indledt med at JOH takkede de øvrige for indsatsen med ”opsamling” hen 

over sommeren efter det store og sørgelige tab bestyrelsen havde lidt ved at kasserer 

Flemming Rasch (FR) var afgået ved døden i juni, hvortil kom at Behrndt Andersen også i 

juni på eget initiativ var udtrådt af bestyrelsen. 

 

Referatet fra sidste møde godkendt. MC lægger på hjemmesiden 

 

Der blev ved mødet truffet følgende Beslutninger: 

 

Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt 

 

Regnskab og betalinger 

Der er indkommet kontingenter for 199 medlemmer. Det er p.t. ikke muligt at se hvem 

der ikke har betalt, idet FR var den eneste der havde adgang til BS-systemet. Der skal 

findes en ny kasserer (dvs. et nyt bestyrelsesmedlem), som får adgang. 

 

Info-mail (Bestyrelsesmailen) 

Der er en del medlemmers mailadresser, som ikke længere er gyldige. MC videresender 

mailerdemons til EA, der opdaterer medlemslisten. 

 

Veje – 10 års plan 

Der bliver gravet en ny brønd ned på Sanglærkevej i uge 32. Der indhentes tilbud vedr. 

befæstelse/”armering” af rabatten over for Ørnevej 2B. 

 

Vejsynsrapporten er kommet. JOH og EA tager et møde med konsulentfirmaet med 

henblik på at få afklaret spørgsmål og alternativer. 

 

Fællesarealer og ny ”Niels” 

JOH har haft møde med Niels fra Bakkebjerg Naturplej, som ikke er i stand til at 

fortsætte arbejdet på fællesarealet. EA leder efter en afløser for Niels. 

 

Hjemmeside – opgradering 

Det blev besluttet at købe et nyt medlemssystem. ForeningLet har en god løsning der  

bl. a. indeholder økonomisystem og hjemmeside. MC bestiller systemet, der vil blive 

taget i brug snarest muligt. 



 

 

Vedtægter 

MC sender overblikket over revisionen af vedtægterne til den øvrige bestyrelse. 

 

Hegn ved å 

JOH har talt med en advokat. Der er aftalt et møde mellem JOH, EA og advokaten senere 

i august. 

 

Ekstraordinær generalforsamling. Agenda og materialeproduktion samt dirigent 

og referent. 

Ekstraord. Generalforsamling bliver afholdt i oktober.  JOH kontakter Dronningmølle 

Huset. 

 

Punkter til den ekstraordinære generalforsamling: 

 

1. Valg af nyt bestyrelsesmedlem (kasserer). 

2. Eventuelt 

 

Advokat Tine Jacobsen, Gribskov Advokater er dirigent. 

 

MC laver indkaldelse med dagsorden. 

 

Næste møde 

Mandag 5. september kl. 18 hos Marianne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


