
Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen af 1965 den 2. juni 2015, Grønnevej 111 

 

Dagsorden: 

 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 

2. Vand og grøfter 

3. Økonomi, herunder betalere versus ikke betalere 

4. grenafhentning status 

5. Veje 

6. FSNR møde på Lyngkroen 

7. generalforsamling 

8. Verserende sager 

9. Eventuelt, herunder dato for næste møde 

 

Deltagere: 

Birthe Riddersholm (BR), Ole Funk-Hansen (OFH),  Inger-Marie Mølgaard, (MIE), Flemming 

Mølgaard ( FM), Ingerlise Dige Semark (IDS), 

 

 

Afbud: Finn Frederiksen 

 

Referat: 

 

Ad 1. 

Referatet fra Mødet i december 2014 blev godkendt 

 

Ad 2. 

Vi diskuterede resultatet af vores pilotforsøg med at rense grøfterne op i området omkring 

Fyrrestien. Vi blev efter nogen diskussion enige om at diskutere det på generalforsamlingen i juli 

måned. Vores rekommandation er at lade åerne være det næste år og så se på om de andre åer i 

foreningen skal graves ud. De er blevet meget brede og vandløbsdamen fra kommunen sagde at vi 

skulle passe på med at få dem for brede da vandet så vil blive stillestående. 

 

Ad 3. 

Det ser ud til at der er et mindre overskud i år på trods af at der er færre betalere end sidste år. Det 

skyldes hovedsaligt at der er brugt færre penge på veje og grenafhentning ( kun 4 læs 8900 kr.). Der 

er lagt grus ud i år. Kjeld har fået besked på at lægge Cacl ud på jakobsvænge, men han har ikke fået 

det gjort. han vil blive kontaktet igen. 

Der budgetteres med 100 betalere i 2015 a' 400 kr. og det skulle give et underskud på 180 kr. 

 

Ad 4. 

Alle grene er afhentet 

 

Ad 5. 

Finn tager fat i Kommunen for at få skiltet på Fyrrestien op igen. Lodsejeren på hjærnet har lagt 

store sten ud for at reducere mulighederne for lastbilerne at ødelægge græsset. Nok ikke så godt for 

bilisterne, da stenene er svære at se når man sidder i bilen. 

 

Ad 6: Birthe sender referat ud fra FSNR når det kommer på hjemmesiden 

 

Ad 7: Indkaldelse til generalforsamling sendes ud den 15 juni med brev. Vi prøver at sende det pr 



snail mail for at øge antallet af betalere. Der med sendes en invitation til 50 års jubilæum til grill 

aften på Fyrrestein 9 dagen før ( den 4 juli) 

 

Ad 8:  ikke noget specielt. 

 

Ad 9: dato for næste møde er generalforsamlingen den 5 juli. 

 

 

 

 

 


