
Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen af 1965 den 3. december 2014, Grønnevej 111 

 

Dagsorden: 

 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 

2. Vand og grøfter 

3. Økonomi, herunder betalere versus ikke betalere 

4. Veje 

5. Verserende sager 

6. Eventuelt, herunder dato for næste møde 

 

Deltagere: 

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

Mølgaard ( FM), Finn Frederiksen 

 

Afbud: 

Ingerlise Dige Semark (IDS), 

 

Referat: 

 

Ad 1. 

Referatet fra generalforsamlingen var godkendt kort efter mødet 

 

Ad 2. 

Der er nu renset op i vore grøfter for sidste gang i forhold til den aftale der er lavet med 

entreprenøren. Det hele ser fint ud, dog er kommentarerne fra kommunen at vi skal passe på at 

grøfterne ikke bliver for brede, for så vil vandet løbe langsommere og det betyder noget for livet i 

åen. Vi skal i løbet af foråret tage stilling til om der skal gøres mere her og nu eller vi skal overlade 

det til kommunen der nu ser ud til at have lidt mere styr på tingene. 

 

Ad 3. 

Der var rekord lavt antal betalere så Ole foreslog at vi skulle sende rykkerbreve ud. Han tog sig af 

det. Vi må overveje om vi skal sende girokort ud for folk glemmer at opdatere os om deres e-

mailadresser. Vi tager stilling til det på næste møde 

 

Ad 4. 

Ikke så meget nyt med vejene. Finn tager sig af at bede kommunen om at sætte et nyt skilt op ved 

Fyrrestien, som igen er blevet væltet af en lastbil. Vi må overveje om det ikke skal sidde på den 

anden side af vejen. Det kunne muligvis beskytte det lidt. Det er det 3. skilt i nyere tid. 

 

Ad 5. 

Valnøddevej vil gerne have grus til deres veje. Carsten taler med Kjeld om hvordan det kan gøres. 

 

Møde ikke fastsat. 

 

 

 


