
Bestyrelsen for Hintzehovgaard Grundejerforening 

 
Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde 8. februar 2023 kl. 16.30-18.15 i Dronningmøllehuset. 

 

Mødedeltagere: Jan-Ole Hansen  

  Elle Laursen  

  Maria Møller  

  Erik Andersson  

  Marianne Carstensen  

  Karina Holm, Referent 

 

 

Referatet fra sidste møde (den 23. november 2022) er allerede godkendt og lagt på 

hjemmesiden. Der er dog en korrektion til punktet ”Status på økonomi” – 2. afsnit, som skal 

ændres til: 

 

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

procedure”.  

 

Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt.  

 

Maria rejste spørgsmålet om hvor lang funktionstid hun har i bestyrelsen. Dette punkt tages 

op på årets generalforsamling.  

 

Kommunikation og samarbejde  

Jan-Ole præciserede, at bestyrelsens indbyrdes kommunikation og dialog skal holdes i en 

sober og ordentlig tone.  

 

Præcisering af bestyrelsesmedlemmernes arbejdsopgaver 

Maria havde et ønske om at deltage i opgaverne omkring fællesarealerne. Det blev aftalt, at 

Maria kommer med et forslag til indkøb af nye bænke. 

 

Status på Økonomi – herunder Elles kommentarer 

Elle har gjort et stort stykke arbejde i forhold til at sætte sig ind i og bringe økonomien up to 

date. Regnskabet skal flyttes over til regnskabsmodulet i ForeningLet, hvor vi også har vores 

hjemmeside. 

 

Regnskabet skal være klar efter 31. marts 2023 og inden generalforsamlingen i 2023. Elle 

gennemgik økonomien til dags dato.  

 



Principperne omkring fordeling af regninger mellem Grundejerforeningen og Vejkontoen blev 

drøftet. Når regninger sendes videre til Elle, skal det enkelte bestyrelsesmedlem give besked 

på hvordan regningen skal konteres af hensyn til korrekt fordeling med Vejkontoen. 

 

Der er tvivl om fordelingen af administrationskomkostninger mellem Grundejerforeningen og 

Vejkontoen. Det blev aftalt, at Elle forsøger at komme spørgsmålet nærmere inden næste 

møde. 

 

Antallet af medlemmer i hhv. Grundejerforeningen og Vejfonden har ikke været helt 

gennemsigtigt. Dette vil blive undersøgt nærmere. 

 

I grundejerforeningens eBoks kommer meddelelser fra kommunen. Det blev aftalt, at e-Boks 

meddelelser fra kommunen om gravetilladelser skal sendes videre til Erik. 

 

Grundejerforeningen er p.t. ikke interesseret i medlemskab i Landliggerforbundet. 

 

Ejendomsmæglerne i området sender ofte skemaer, hvor der ønskes svar på diverse 

spørgsmål om den ejendom, der er til salg. Hidtil har grundejerforeningen ikke besvaret 

spørgeskemaer, men henvist til foreningens hjemmeside. Det blev aftalt, at Elle udarbejder en 

oversigt over de spørgsmål der kommer fra ejendomsmæglerne, hvor der ikke findes svar på 

hjemmesiden, og så forsøger vi at lægge oplysningerne på hjemmesiden. 

 

Veje og fællesarealer 

Punktet udskydes til næste møde.  

 

Hegn på å-sti 

Punktet udskydes til næste møde.  

 

Status på hjemmeside 

Punktet udskydes til næste møde.  

 

Indkomne e-mails/sager 

Intet nyt 

 

Planlægning af generalforsamling 

Generalforsamling 2023 afholdes 11. juni 2023 kl. 10.00 i Dronningmøllehuset. 

 

Det blev diskuteret hvorvidt vi skal have en ekstern dirigent til generalforsamlingen. 

Bestyrelsen ser en fordel i, at det er en neutral person som er dirigent og referent. Marianne 

kontakter en ekstern advokat. 

 

Indkaldelse og materiale udsendes senest 2 uger inden. 

 

 



Næste bestyrelsesmøder 

De næste bestyrelsesmøder er aftalt til: 

 

Torsdag 16. marts 2023 kl. 16.30 

Onsdag 19. april kl. 15.30 

Onsdag 10. maj kl. 15.30 

 


