
Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen af 1965 den 1.marts 2017 på 

Vejlesøparken 9, 2 th 2840 Holte 
 

Dagsorden 
 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde (godkendt pr e-mail) 

2. Økonomi, herunder betalere versus ikke betalere 

3. Veje og sten (FF og BR) 

4. Gennemgang af vand og grøfter LB 

5. FSNR BR 

6. Hjemmeside 

7. Verserende sager 

8. Eventuelt 

 

Deltagere: 

Birthe Riddersholm (BR), Lene Bornemann ( LB), Finn Frederiksen (FF), 

 

 

Afbud: Jesper Andersen (JA), Inger-Marie Mølgaard, (MIE), Flemming Mølgaard (FM),: Ole Funk-

Hansen (OFH). 

 

Referat: 

 

Ad 1. 

Referatet fra sidste møde er godkendt via e-mail. Vi gennemgik det for at sikre at der ikke var sager 

vi ikke har taget fat i. 

 

Ad 2. 

Der er ca. 119 betalere hvilket er historisk højt. Der er også gjort meget for at rykke dem der ikke 

betaler. En lodsejer har betalt for de sidste 3 år og en har betalt 200 kr. for et halvt års medlemskab. 

Vi har endelig fået adgang til Danske Bank, hvilket føles som fantastisk. Vi skal have et nyt system 

til registrering af medlemmer så vi lettere kan følge med i hvor mange penge der er kommet ind. 

Det er glædeligt at alle nye lodsejere gladelig betaler kontingent. Carsten Riddersholm lavet er 

regnskabssystem og Birthe fører indtægter ind i regnearket. Det er vigtigt at have kun et regneark, 

som så efterfølgende bliver lagt tilgængeligt for relevante personer. Birthe vedligeholder 

adressekartoteket. Vi overvejer at lægge en medlemsliste ud på vores hjemmeside, så alle kan se 

hvem der er medlem af foreningen. Birthe har sat vores medlemskab af LF op, da de tager 

50kr/medlem. Det var vi ikke klar over var steget så voldsomt. Vi kan ikke forsvare at betale så 

meget. Vi fortsætter medlemskabet af vor lokale forening FSNR. Der var en lodsejer der havde 

betalt, men ikke fået afhentet grene. Vognmanden er blevet bedt om at hente grenene ved lejlighed. 

Han skal ikke køre kun for den ene ejer, det bliver for dyrt. Birthe beder Danske Bank om at få 

Mobile pay til vores konto.  

 

Ad 3. 

Birthe har indhentet tilladelser fra de relevante lodsejere at vi må sætte sten på deres grund. Ole har 

taget fat i Stenmanden og vender tilbage med det aktuelle tilbud. En af os skal være til stede når 

stenene skal sættes. 

Finn taler med Anders vejmand om at få repareret vejene når der er lidt bedre vejr. Han skal 

ligeledes mindes om at køre vandbinder ud på Jakobs Vænge når varmen sætter ind. 

 



Ad 4. 

Lene gennemgik det skriv der er lavet om grøfterne. Vi blev enige om at kontakte entreprenøren for 

at få hans bud på hvad der er muligt for at få det meste ud af det. Birthe ringer og aftaler et 

tidspunkt. Forhåbentlig kan det blive en af dagene før Påske, så der er flere der kan deltage i 

samtalen. 

 

Ad 5. 

Birthe gennemgik hvad der er af nyheder fra FSNR. Det kan anbefales at læse FSNR’s nytårsbrev 

som findes på hjemmesiden www.FSNR.dk 

Der er repræsentantskabsmøde den 27 maj på Lyngkroen. Hvis man ønsker at deltage skal det 

meddeles til Birthe. 

 

Ad 6:  

Hjemmesiden skal opdateres og det er vigtigt at vi på forsiden skriver hvordan man indbetaler så det 

er så let som muligt. Der skal laves et lukket domain for bestyrelsen så vi ikke skal holde styr på alle 

mødereferater osv. længere, men kan arkivere i skyen. 

 

Ad 7 

Vi skal have vore vedtægter opdateret, så de kan sendes til Danske bank. De nye rettelser skal 

vedtages på næste generalforsamling, ellers kan vi ikke bevare vor netbank. Vi blev enige om at vi 

skal se på vore ordensregler og prøve at gøre dem mere synligt på hjemmesiden. 

 

Ad 8:  

Birthe tjekker om Lyngkroen er booket til Generalforsamlingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fsnr.dk/

