
Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen af 1965 den 8. marts på  

Grønnevej 111 
 

Dagsorden 
 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde  

2. Økonomi, herunder betalere versus ikke betalere 

3. Veje og skilte 

4. Vand og grøfter 

5. FSNR  møde den 28 maj på Lyngkroen 

6. Hjemmeside 

7. Kommende generalforsamling, indkaldelse,  

8. Verserende sager 

9. Eventuelt 

 

Deltagere: 

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

Dige Semark (IDS), Finn Frederiksen(FF) 

 

 

Afbud: Ole Funk-Hansen (OFH). Jesper Andersen (JA) 

 

Referat: 

 

Ad 1. 

Referatet fra sidste møde blev godkendt 

 

Ad 2. 

Intet nyt mht. betalere. Der tilmeldes heldigvis de nye ejere som kommer til området 

 

Ad 3. 

Birthe fik ikke noget ud af at kontakte renovationsselskabet i forhold til hvem der kører vore skilte 

ned. Men vi har da fortalt dem at vi holder øje med hvilke biler de kører med. Vi diskuterede om det 

ikke kan betale sig at få store sten med indgraveringer i stedet for. man forbygger da to ting: at 

skiltene ikke køres ned igen igen og at hjørnerne ikke afskæres. En sten koster ca. 4500 kr. inkl. 

transport og placering. Vi tager det op på generalforsamlingen. Der har været flere henvendelser 

igen i år fra lodsejere der er frustrerede over så stærkt der køres på vore veje. Birthe undersøger om 

vi kan lave bump på vejene og hvad det koster.. Det bliver også et forslag til generalforsamlingen 

 

Ad 4. 

Vandsituationen er ok lige nu i området. Vi diskuterede om vi kunne kompensere den lodsejer der 

har betalt for opgravning af en vejunderføring. Vi foreslår at hun kompenseres ved 

generalforsamlingen. 

 

Ad 5. 

Birthe deltog i mødet den 28 maj og der var mange nye informationer. Disse vil blive omtalt i 

formandens beretning. Hun er valgt ind i forretningsudvalget. 

 

Ad 6:  

Birthe har nu fundet 110 e-mailadresser og indkaldelsen til generalforsamlingen udsendes via den 



nye hjemmeside. Der er stadig nogle få der skal have sneglepost, men der sættes en indkaldelse op i 

skabet, så må man se den der hvis man ikke har e-mail. 

 

Ad 7: Indkaldelse til generalforsamling sendes ud senest den 15 juni med på e-mail. Indkaldelsen er 

opdateret.  

Desværre ønsker Ingelise ikke at fortsætte længere og Birthe vil forsøge at finde en ny person som 

kan være kasserer.  

Vi inviterer også igen i år til en "kom sammen" på Fyrrestien 9 dagen før 

 

Ad 8: alle sager diskuteret under andre punkter 

 

 

Evt.: ikke noget specielt 

 

 

 

 


