
 

 

Bestyrelsen for Hintzehovgaard Grundejerforening 

 
Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde 23. november 2022 kl. 16.30-18.15 i 

Dronningmøllehuset. 

 

 

Mødedeltagere:   Jan-Ole Hansen (JOH) 

    Elle Laursen (EL) 

    Maria Møller (MM) 

    Erik Andersson (EA) 

    Marianne Carstensen (MC) 

    Karina Holm (KH), Referent 

 

 

Referatet fra sidste møde (5. september 2022) er allerede godkendt og lagt på 

hjemmesiden. 

 

Jan-Ole bød de nye medlemmer velkommen i bestyrelsen. 

 

Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt – dog var der flere punkter, som det blev aftalt at tage på 

mødet undervejs og under eventuelt. 

 

Bordet rundt. Præsentation af bestyrelsesmedlemmer 

Præsentationsrunde af alle bestyrelsesmedlemmer. 

 

Bestyrelsens historie og arbejdsform 

Der har været mange forskellige sager gennem de seneste år. Bestyrelsen har tidligere 

været udsat for trusler. Det har derfor været vigtigt at afstemme, hvad vi som bestyrelse 

gør og kan og hvad der skal videregives til Kommunen eller øvrige instanser. Vi er som 

bestyrelse drevet af at udvikle og forskønne vores område. Der er i den forbindelse 

taget fat på flere ting - bl.a. fællesarealerne.  

 

Bestyrelsens arbejdsform er drøftelse/diskussion med henblik på at blive enige om 

tingene. Det har været vigtigt at have en god omgangstone. 

 

Forretningsorden findes ikke på den nye hjemmeside, da den er forældet. Den tidligere 

forretningsorden tog udgangspunkt i de forskellige roller, men de er ikke længere 

aktuelle. De opgaver, der er i foreningen, fordeles mellem bestyrelsesmedlemmerne. 

Det kan i nogle tilfælde være hensigtsmæssigt at have to bestyrelsesmedlemmer på 

samme opgave. 

 

 

 

 



 

 

Konstituering af bestyrelsen 

Vi talte om den ekstraordinære generalforsamling, hvor der har været forskellige 

opfattelser af, hvad der var besluttet, og vi talte om forløbet efter den ekstraordinære 

generalforsamling. Vi er nu enige om at lægge uenighederne bag os og at se fremad. 

 

Elle er kasserer jf. den ekstraordinære generalforsamling 2. oktober 2022. Jan-Ole er 

formand, valgt på generalforsamlingen i 2021.  

 

Marianne og Karina deles om sekretærfunktionen sådan at opgaven med at passe 

bestyrelsesmailen går på skift, Marianne har ansvaret for hjemmeside og 

medlemssystemet og Karina er referent ved bestyrelsesmøderne. 

 

Status på medlemssystem, regnskabsmodul og hjemmeside 

Der var fra Elle og Maria et ønske om at se generalforsamlingsmateriale fra 

Grundejerforeningen 5 år tilbage på hjemmesiden. Marianne lægger materiale på 

hjemmesiden. Vi vil (om muligt) få sat en tracker på for at finde ud af, hvad 

medlemmerne er interesseret i at se/læse om. 

 

Vores betalingsserviceaftale er udløbet. Der er behov for at få betalingsservice op at 

køre igen snarest, og det kan ske nu med Elle som ny kasserer. Det blev besluttet at Elle, 

Jan-Ole og Marianne skal have adgang til foreningens e-Boks. Marianne går videre med 

dette. 

 

I bestyrelsen skal to medlemmer i forening godkende betalinger. 

 

Der har været et behov for at få digitaliseret dokumenter og arkivmateriale. Det er på 

sigt en ambition at hjemmesiden skal kunne fungere interaktivt, f.eks. til at skabe et 

forum, hvis man gerne vil spille petanque/tennis m.v. 

 

Der blev besluttet følgende retningslinjer omkring arkivering: Alt omkring regnskab og 

økonomi skal opbevares i fem år. Tinglysninger skal gemmes altid. Hvis der er aftaler, 

der går længere end fem år tilbage, skal de også gemmes.  

 

Status på Økonomi 

Marianne gav en status på indestående i Nykredit Bank inkl. Vejkontosaldoen. Der er 

oprettet en bankkonto, som hedder ”Vejkonto” og dertil skal overføres det beløb, der 

tilhører vejkontoen, således af driften i grundejerforeningen og vejkontoen holdes 

separate. 

  

Aktion i forhold til at få bankfuldmagt til Elle: Elle og Maria kontakter banken for den 

videre procedure. 

 

Opfølgning på fællesarealet og ”ny Niels” 

Jan Pedersen er ny gartner og har hjemmesiden: www.gartneren.com. Jan var 

medhjælper hos vores tidligere gartner Niels, og Jan kender vores område rigtig godt. 

Bestyrelsen giver instruktioner om, hvilke opgaver gartneren skal løse. Jan er gået i gang 



 

 

i sidste uge (uge 46). I første omgang med at rydde under ny-beplantningen, så den kan 

leve og vokse. 

 

Jan-Ole kontakter Jan angående en hæk, der er meget vildtvoksende. Den pågældende 

grundejer får en henvendelse om at hækken skal vedligeholdes. I modsat fald vil 

hækken blive klippet af Jan på grundejerens regning. 

 

Skråningen på fællesarealet ned mod åen skal vedligeholdes, så det ikke springer i skov. 

Det er også en opgave for gartneren. 

 

Der er en aftale med Kommunen om, at vi kan vedligeholde den anden side af åen, hvis 

vi kan aftale det med den landmand, der ejer jorden. Det har hidtil ikke været muligt at 

få en aftale med landmanden i stand. 

  

Vejene 

Der er udarbejdet en rapport over vores veje. Rapporten giver et totalt billede af 

tilstanden på vejene. Baggrunden er, at den nuværende belægning (stålslagger) er lagt 

ovenpå den gamle asfalt fra 1965. Vejene har mange buler og forsænkninger. Når man 

kigger i vejkanterne, begynder asfalten at krakelere. Rapporten skal danne grundlag for 

at udarbejde i langsigtet plan for vores veje. Rapporten er endnu ikke færdigbehandlet i 

bestyrelsen. Erik sender rapporten til Elle og Maria, så alle i bestyrelsen har den. Den vil 

blive behandlet på et senere bestyrelsesmøde. 

 

Der er kommet en ny version af loven om ledningsoplysninger. 

LOV nr. 564 af 10/05/2022, LER loven om Ledningsregistret.  

Denne lov har til formål at: 

 

-Reducere antallet af skader 

-lette arbejdet med at planlægge gravearbejde 

-lette ledningsejeren med udlevering af ledningsoplysninger 

-mindske skader og omkostninger 

-bidrage til bedre forsyningssikkerhed 

Loven foreskriver at ledningsoplysninger skal kunne leveres elektronisk indenfor 2 timer 

i dagtid. 

 

Loven gælder for alle ledningsejere dvs. brugsvand, kloak, el, tele og i vores tilfælde for 

ledninger til bortskaffelse af overfladevand fra Grundejerforeningens område. 

Ledninger, som vi er ejere af, der befinder sig på Kragevej, Ørnevej, Sanglærkevej og 

Rypevej med tilsluttede dræn.  

Erik er i gang med at indhente tilbud på digitalisering af vores gamle kort, samt 

opmåling af brønde med mere, så de kan oprettes i ledningsregistret således at der kan 

besvares på graveansøgninger indenfor 2 timer. 

Hvis vi ikke registrerer vores regnvandsledninger og de bliver gravet over af andre, skal 

vi betale for retablering. 

 

 



 

 

Overvejelser om græsarmering af rabat over for Ørnevej 2. 

For ca. 15 år siden blev der indlagt fiber i Grundejerforeningen. I den forbindelse indgik 

ejeren af Kragevej 2 og DONG (nu TDC) aftale om at der skulle bygges et krydsfelt på 

grunden. Indgangen blev ud til Ørnevej. TDC har mange arbejdskøretøjer der servicerer 

krydsfeltet og de parkerer på rabatten over for Ørnevej 2 og kører rabatten op. 

Bestyrelsen har overvejet om man kan græs-armere rabatten, så den ikke bliver kørt op 

og i den forbindelse har vi orienteret os om hvad omkostningerne hertil kan være. 

Bestyrelsen mener, at det er TDC der skal betale for en evt. armering af rabatten og vi 

har til hensigt at forsøge at få en dialog herom med TDC. 

 

Indkomne e-mails/sager 

En grundejer har henvendt sig omkring opsætning af solceller. Bestyrelsen har ikke 

myndighed til at indgå i sådanne sager. Grundejere, der ønsker at etablere solceller 

opfordres til at konsultere kommunens tekniske forvaltning, så man sikrer sig at 

gældende regler er overholdt.   

 

Eventuelt 

Det tilstræbes at referaterne af bestyrelsesmøderne gøres lidt mere fyldige. Karina 

sender udkast til referat fra bestyrelsesmøde få dage efter mødet pr. e-mail til alle 

bestyrelsesmedlemmer. Kommentarer/rettelser eller ”OK” sendes inden for en uge, så vi 

kan få godkendt referater hurtigt og derefter lagt på hjemmesiden. 

 

Erik og Marianne har nøgle til udhængsskabet. 

 

Karina udarbejder en telefonliste til bestyrelsen.  

 

De næste bestyrelsesmøder er aftalt til: 26. januar 2023 og 16. marts 2023.  


