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Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde d. 17. marts 2022 kl. 17-19 hos Erik 
 

Mødedeltagere Jan-Ole Hansen (JOH) 

  Erik Andersson (EA) 

  Karina Holm (KH) 

  Behrndt Andersen (BA). 

  Marianne Carstensen (MC), referent 

Der var afbud fra Flemming Rasch (FR) og Bent With (BW) 

Der blev ved mødet truffet følgende  

Beslutninger 

Godkendelse af dagsorden  
Dagsordenen blev godkendt med en enkelt tilføjelse vedr. elektronisk arkiv, som udsættes til ét af de 
kommende møder. 
 
Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 7. august 2021 (udsat fra seneste møde) 
Godkendt. 
 
Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 14. februar 2022 
Godkendt, lægges på hjemmesiden. 
 
Regnskabsrapportering 
Regnskabet ser fornuftigt ud, der har ikke været de store bevægelser. Kontingentrestanter sendes til 
inkasso hvis det bliver nødvendigt. 
 
Rapportering omkring veje, brønde mv. 
EA har bestilt reparation af den defekte brønd på Sanglærkevej. Et træ lige i nærheden fjernes, det har 
aldrig fået ordentligt fat. Arbejdet er sat i bero p.t. pga. den våde jord. 
Der er indgået aftale med Hartvig Consult om prof. vejsyn, jf. beslutning på det seneste møde. 
Der forsøges at få et overslag fra en entreprenør om pris på befæstning (styrkelse) af græsrabatten over 
for Ørnevej 2A, som JOH vil tale med. 
 
Fællesarealerne 
Et medlem skal have besked på at retablere det opkørte område på blomsterengen ifm. etablering af 
terrasse/have. JOH kontakter. 
Pga. stigningen i benzinpriser blev det besluttet at kompensere Rasmus med et engangsbeløb på 1.050 
kr. for 2022. 
JOH har talt med Niels og vil fortsætte med at holde ham til ilden, ellers må der findes en anden løsning. 
Vedr. åen har JOH talt med kommunen og har lavet en aftale om fjernelse af træer i og ved åen. 
 
Vedtægter 
Revision af vedtægterne udsættes til GF til næste år. Planerne om revision indgår i bestyrelsens 
beretning. 
 
Indkomne e-mails/sager 
Henvendelse fra et medlem vedr. offentlig passage langs med åen. Dette er et kompliceret område hvor 
kommunen har givet forskellige udmeldinger i tidens løb. For at få klarhed over hvad der gælder på 
området kontakter BA en advokat med speciale på dette felt. Beløbsramme 25.000 kr., ellers skal 
bestyrelsen høres igen. MC svarer medlemmet. 
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Planlægning af generalforsamling 2022 – hvem gør hvad? 
Opgaverne fordeles på næste møde. 
MC kontakter dirigent og referent. 
 
Aktiviteter 
Udsættes til næste møde. 
 
Eventuelt 
Mht. mødeindkaldelser, vi forsøger at aftale flere møder ad gangen. 
Der har været brændt træaffald af – det skal ind i beretningen at det er ikke tilladt. Det er 
ansvarspådragende hvis man placerer sten og andre forhindringer i græsrabatten. Stier ud for parcellen 
skal ryddes for affald, sne osv. Hække skal klippes. Hegn skal være levende hegn. 
  
Det blev besluttet at begynde næste bestyrelsesmøde d. 3. april kl. 9 med rundgang i området. 
 
 
 
 
          
 

 
                  

            

 


