
Referat af bestyrelsesmøde 22.05. 2007 kl. 19.30 i nr. 58 
 

Afbud fra Lene. Mødet startede med en rundgang på arealet. Vi mødtes ved lysthuset og så på 

rydningen omkring søen, der havde lysnet meget. Mange bjørnekløer var på vej – sprøjtes af 

arealudvalg? 

Trappeløb ved nr. 2 skal repareres. Der er lavet ny flisegang ved nr. 68-72 af beboerne selv 

 

Ad 1 Godkendelse af referat fra sidste møde  

 Godkendelse af referat fra GF med rettelser fra sidst – ligger på www 

 Godkendelse af referat fra 11.04, bortset fra ad 4.: kontakt til legepladsudvalg er 

 Dennis. 

  

Ad 2 Økonomi og regnskab 

 Der  var 10 rykkere fra april, nu kun 3, der mangler at betale. 

 2 regninger skal betales 

 

Ad 3 P-plads/ græsarmering ved nr. 25 

 Vi har 2 tilbud, skal Jan også give tilbud? Skal diskuteres på næste møde 

  

Ad 4 Post Danmark 

 De fjerner fordelerskabet – græsset skal brede sig igen 

 

Ad 5 Papircontainer 

 Vi får 1 container mere, da de hurtigt bliver fyldt 

 

Ad 7 Gartner/ fejning 

 30.05 fejes området, Sedler laves af Helge og deles ud i pinsen 

 Skal gartneren også rense tagrender på carportene, når han er i gang? 

 

Ad 6 Antenne/ TDC 

 Jørgen Garp mener det er ulovligt at fusionere de 2 foreninger som vi har gjort og har 

 skrevet til kommunen om dette. Vi har en del diskussion frem/ tilbage, om vi skal give 

 kommunen vores udlægning eller lade det gå sin gang. 

 Grundejerforeningen Kildedalen har gjort noget lignende for nogle år siden uden 

 problemer. 

 Vi skal være sikre på, at det er lovligt, før vi underskriver kontrakt med TDC. 

 Morten foreslår, at vi melder os ind i ”Foreningen af danske antenneanlæg”, som yder 

 råd og vejledning i sådanne sager og ikke bruger advokatpenge på dette. 

 Vi bliver enige om, at Bent og Morten skal stykke en skrivelse sammen til 

 kommunen, da de er påtaleberettigede m.h.p. vore deklarationer. Og desuden 

 kontakte Foreningen af danske antenneanlæg. 

 Kan man fravælge TDC, selv når der er flertal for det? Eller er det stadig som ved 

 antenneforeningen, at man skal være med, når det en gang er installeret?  

 

 Morten har skrevet referat fra ekstraordinærGF i antenneforeningen – godkendes 

 Fra 2007 skal kontingentet fra antennen opkræves via grundejerforeningen – 700 kr.i 

 år. Ny konto – antennebidrag - oprettes i banken og der skal udsendes 99 girokort nu

 Der er en grundejer, der ikke var med i antenneforeningen – ønsker at komme med nu. 



Ad 8 Evt. 

  - Bambus er gået ud ved fællesarealet ved nr. 82 

  - Der er bestilt en stor grill  - kommer til at stå i skuret – er på hjul. 

 Kan lånes ved at skrive sig på seddel i skuret – skal informeres om i nyhedsbrevet 

- Deklarationen er ikke afleveret endnu til tinglysning. Antenneforeningen skal 

med først, da det koster 1400 kr / gang. 

 

- Sommerfest for bestyrelsen: 21.07 i nr.82. Festudvalg nedsættes. Mad fra nr. 80, 

som har restaurant i Græsted? 

 

- Næste møde19.06 i nr. 82 

 Derefter som nævnt i sidste referat: 14.08 – 25.09 – 23.10 – 27.11 

 

     Referent: Anni  Risbo Jessen 

 


