
Bestyrelsen for Hintzehovgaard Grundejerforening 

 

 
 

 

Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde d. 14. februar 2022 kl. 17-19.15 

i Dronningmøllehuset (mødedatoen var ændret ift. den oprindeligt vedtagne dato 30/1) 
 

Mødedeltagere Jan-Ole Hansen (JOH) 

  Erik Andersson (EA) 

  Karina Holm (KH) 

  Bent With (BW) 

  Behrndt Andersen (BA). 

  Marianne Carstensen (MC), referent 

Der var afbud fra Flemming Rasch (FR) 

Der blev ved mødet truffet følgende  

Beslutninger 

Godkendelse af dagsorden  
OK med tilføjelse af 

• Hjemmeside 

• Fælles elektronisk arkiv (behandles sammen med pkt. om hjemmeside 

• Vedtægter 

• Bestyrelsens vejsyn (behandles sammen med pkt. om veje, brønde mv.) 
 
Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 7. august 2021 (udsat fra mødet 24-11-2021) 
Udsat til næste møde. 
 
Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 24. november 2021 
Godkendt i forvejen på mail (og lagt på hjemmesiden). 
 
Regnskabsrapportering 
Økonomien ser sund ud.  
 
Rapportering omkring veje, brønde mv. 
EA orienterede om at brøndene er blevet spulet mv., regningen lyder på ca. 3.100 kr. – dette blev 
godkendt. En enkelt brønd er bundløs, den skal skiftes. Det blev besluttet at få dette gjort, til en pris af 
ca. 15.000 kr.  
 
Vejene, plan for de næste 15-20 år. EA har fundet et firma der har kompetence og erfaring på området 
og kan foretage et professionelt vejsyn, dvs. opmåle, og registrere, vurdere restlevetid, behov  fr 
omgående vedligeholdelse, brønde, belægningsskifte mv. Derefter gives økonomisk overslag over de 
forventede udgifter og forslag til vedligeholdelsesplan mv. EA fik mandat til at gå videre med dette firma, 
inden for en beløbsramme på ca. 50.000 kr. inkl moms, med JOH som sparringspartner. 
Bestyrelsens vejsyn: Det blev besluttet at bestyrelsen foretager vejsyn i området inden GF. 
Mht. snerydning: På foranledning af BW blev det drøftet at salte vejene – dette blev fravalgt af 
miljøhensyn. 
Chikaner/hastighedsregulering: Dette indarbejdes i vejsynsfirmarapporten. 
 
Fællesarealerne 
EA har på bestyrelsens vegne lavet aftale med Hans Jørgen Jeppesen. Aftalen omfatter også 
blomsterengen, gælder i perioden 2022-26 og reguleres med forbrugerindeks. Aftalen indebærer køb af 
slagleslåningsmaskine og en tilhørende låneaftale finansierer indkøbet. Lånet nedskrives i løbet af fem 
år.  Samlet pris 10.200 kr. pr. år, hvilket blev godkendt. 
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Det sydligste stykke af blomsterengen: Her står der så meget vand at der er sumpet og ufremkommeligt. 
Det blev besluttet at finde en løsning på dette problem.  
Der er japansk pileurt ved åen, JOH og EA drøfter en løsning med Niels Johansson. 
Det er i øvrigt aftalt med Niels at han arbejder videre som konsulent, og at han forsøger at skaffe 
arbejdskraft til at udføre vores plan og vender tilbage. 
Der er væltet træer fra den anden side ind over åen pga. stormen. Kommunen kommer ud og besigtiger, 
da de skal fjerne de træer da åen ikke må blokeres.  
 
Ørnevej 2 – orientering v/ JOH  
EA kontakter TDC mhp en mulig løsning. 
 
Indkomne e-mails/sager 
Der var kommet en mail med ønsket om at de offentliggjorte bestyrelsesmødereferater blev mere 
forståelige for ikke-bestyrelsesmedlemmer mht. hvilke spørgsmål der var indkommet til bestyrelsen. Der 
svares at bestyrelsen tager dette efterretning. 
 
Generalforsamling, herunder drøftelse af tidspunkt for afholdelse 
GF afholdes søndag d. 8. maj 2022 kl. 11 i Dronningmøllehuset, hvis det er ledigt, ellers et andet sted. 
JOH booker. 
 
Nye aktiviteter. Planlægning af 2022 

• Fest  

• Loppemarked 

• Indkøb af bænke 
Udskydes til næste møde. 

 
Hjemmesiden – orientering v/ MC 
MC går videre med at finde en løsning der integrerer medlemssystem og hjemmeside. Vi skal have en 
drøftelse af dette, så det sættes på som punkt på ét af de kommende møder. 
 
Revision af vedtægter 
EA og MC arbejder videre med revisionen så der forhåbentlig kan foreligge et udkast til behandling på et 
af bestyrelsesmøderne inden GF, og så bestyrelsens ændringsforslag kan blive forelagt GF.  
 
Eventuelt 
Fodboldmålene: BA har fjernet de ødelagte net.  
 
Dato for næste møde:  
JOH udsender en Doodle. Der skal afholdes to møder inden GF. 
 
          
 

 
                  

            

 


