
Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen af 1965 den 25. aug. 2018  

Kl. 10.00 på Græshoppestien 8, 4500 Nykøbing Sjælland 
 

Dagsorden 
 

1. Godkendelse af referat fra Generalforsamlingen  

2. Evaluering af Generalforsamlingen 

3. Økonomi, herunder veje 

4. Vandløb, status 

5. Grene.  

6. Fibernet 

7. Hjertestarter 

8. Eventuelt 

 

 

Deltagere: 

Birthe Riddersholm (BR), Lene Bornemann (LB) 

 

 

Afbud: Paul Kuhle (PK), Ole Funk-Hansen (OFH), Maria Cronwald  (MC) 

Det var umuligt at samle folk, så medlemmerne blev bedt om at forholde sig til emnerne hvilket de 

gjorde på e-mail. E-mail modtaget fra Paul, Mie og Maria 

 

Referat: 

 

Ad 1. 

Referatet fra Generalforsamlingen er godkendt via e-mail.  

 

Ad 2. 

Der var stor tilslutning til Generalforsamlingen, ca. 50 fremmødte. Der var en god og positiv dialog. 

Vi holder det igen i 2019 på Lyngkroen den 7/7 kl. 9:30. Birthe bestiller det samme som i år. Vi vil 

igen bede om tilmeldinger, da det er langt mere rentabelt og ikke så stressende for Lyngkroen. 

 

Ad 3. 

Der er 125 betalere i 2018 indtil videre. Der er kommet 4 nye til og der er kun ca 10 tilbage der 

konsekvent ikke betaler. Birthe skriver igen til et par stykker, der åbenbart nægter at deltage. Det er 

Markstien 16 (Pigonska) og Ingeborg Vænge 16.  

Vi gennemgik økonomien. Der er 5, der har betalt to gange, dem forsøger Lene at få til at give et 

kontonummer, så pengene kan gå retur. Der kan anvendes maximalt 10.000kr. på veje i år, da vi så 

kommer helt i bund med pengene. Vi beder Anders om at give tilbud på Olivenvej og at lægge lidt 

mere grus i bunkerne. Hvis tilbuddet bliver mindre end 10.000 kr. sættes det i gang i år, ellers må 

det vente til det nye år. 

 

 

Ad 4. 

Der er renset op i vandløb nr. 2 ml. Ingeborgvænge og Skovbovej. Vi fik det efter forhandling for 

5.500kr. Senere i november foretages den årlige oprensning, det bliver omkring 10.000kr.  

 

Ad 5. 

Vi besluttede efter samtale med Søren at prøve flisning i år. Vi lægger et opslag på hjemmesiden om 



det og sender e-mail til alle lodsejerne for at gøre opmærksom på, hvordan det kommer til at foregå. 

Det skal være efter uge 42 og Birthe vil spørge Hasse om han vil være med til at overvåge det på 

selve dagen hvor det sker. Birthe kontakter Søren og får en dag i kalenderen.  

 

Ad 6:  

Birthe havde modtaget en henvendelse angående fibernet i en tilstødende Grundejerforening. Ole 

har før ytret sig om dette og vi vil spørge ham om han vil påtage sig projektet om at samle dem der 

gerne vil deltage. Projektet vil ikke blive kørt gennem Grundejerforeningen, men vi kan bruge 

hjemmesiden til at samle folk. 

 

Ad 7: 

Der er kommet et tilbud på en hjertestarter, som med stor rabat løber op i 13000kr. Vi afventer og 

tager det op til Generalforsamlingen 2019. 

 

Ad8: 

Ingen bemærkninger 

 

 

 

Beslutninger 

• Lene beder Anders om tilbud på Olivenvej og grus i bunkerne 

• Lene sætter Søren (Per) i gang når efterårsopgravningen skal finde sted. 

• Birthe beder Hasse om at supporte gren flisningen 

• Birthe spørger Ole om han har interesse i at stå for fibernet projekt 

• Birthe lægger skriv om grenafhentning på hjemmesiden 

• Birthe skriver rykkerbreve til IBV 16 og MK 16 

• Birthe bestiller Lyngkroen til næste år. 

• Lene kontakter 5 lodsejere der har betalt for meget i kontingent 
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