
Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen af 1965 den 27 oktober på 

Vejlesøparken 9, 2 th  
 

Dagsorden 
 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde (generalforsamlingen) 

2. Økonomi, herunder betalere versus ikke betalere 

3. Sten i stedet for skilte (BR) 

4. Gennemgang af vand og grøfter ved OF og LB 

5. Veje ved Finn 

6. Grenafhentning ved Finn 

7. Økonomi ved Ingelise 

8. Overdragelse af kassererrollen ved Ingelise og Lene 

9. FSNR  ved Birthe 

10. Eventuelt 

 

Deltagere: 

Birthe Riddersholm (BR),),  Inger-Marie Mølgaard, (MIE), Flemming Mølgaard ( FM), Ingerlise 

Dige Semark (IDS), Finn Frederiksen(FF), : Ole Funk-Hansen (OFH). Lene Bornemann ( LB) 

 

 

Afbud: Jesper Andersen (JA) 

 

Referat: 

 

Ad 1. 

Referatet fra generalforsamlingen 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. 115 betalere hvilket er historisk højt. Der er også gjort meget for at rykke dem der ikke 

betaler. 

 

Ad 3. 

Birthe har kontaktet kommunen for at få tilladelse til at sætte sten op i stedet for at sætte nye skilte 

op, som hele tiden bliver kørt ned. Hvis vi sætter stenene på lodsejernes grund, har kommunen 

ingen indsigelser mod at gå over til sten i stedet. Lene og Birthe går en tur og skriver ned nøjagtigt 

hvad der skal stå på stenene og hvilke lodsejere vi vil bede om at måtte sætte stenen hos. herefter 

skriver Birthe til Ole som vil tage fat i stenmanden og vælge både sten og skrift. Det kunne være en 

fordel at bruge noget selvlysende maling, så det kan ses i mørke.  

 

Ad 4. 

Lene og Ole har sammen med Henrik Stigkær gået en tur i vores område og har identificeret hvad 

der er problemet. De vil nedskrive de ting de har fundet, hvorefter vi kan bestemme hvad der skal 

gøres.  

 

Ad 5. 

Der er brugt ca. 20 000 kr. på vore veje i år. Lidt mere end vi plejer 

 

 



Ad 6:  

Birthe sender positivlisten over de betalere der skal/kan få afhentet grene til Anders ( vores 

vognmand). Er sket i skrivende stund! 

 

Ad 7: Der er ikke nogen overraskelser. dejligt at så mange har betalt 

 

Ad 8: Kassererjobbet skal overdrages til Lene. Ingelise går i banken og finder ud af hvad proceduren 

er. Hun melder tilbage til Birthe så hurtigt hun kan. Lene har fået overdraget pungen og mappen 

med bilag. Ingelise kunne dokumentere at alting passer lige nu. 

 

Ad 9: Birthe fortalte om de ting der sker i FSNR.  

 

Ad 10: Ikke nogen specielle nyheder. Ingelise kunne dog berette at der har været forsøg på tyveri af 

deres Zinktagrender. De har kamera udenfor og de har fået et glimrende billede af tyven, som er 

sendt til politiet. Birthe underretter FSNR, da der ligger talrige tagrender til "afhentning" rundt 

omkring i vores område. 

 

 

 

 

 

Evt.: ikke noget specielt 

 

 

 

 


