
Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen af 1965 den 3. jan. 2018  

Kl. 19.30 på Vejlesøparken 9, 2th, 2840 Holte 
 

Dagsorden 
 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde  

2. Generalforsamlingen- hvor skal den afholdes? 

3. Økonomi, herunder betalere versus ikke betalere 

1. udsendelser af opkrævningen for 2018 

4. Veje  

1. planlægning af hvordan vore veje skal vedligeholdes 

5. Vand og grøfter. 

1. gennemgang af de nyopgravede grøfter 

2. Indhente tilbud på vedligeholdelse i fremtiden 

3. Oprensning af rødder i specifikt område i sommerperioden 

6. Hjemmeside 

1. hvad kan vi lægge ind under links 

7. Verserende sager 

8. Eventuelt 

 

 

Deltagere: 

Birthe Riddersholm (BR), Lene Bornemann (LB), Mie og Flemming Mølgaard 

 

 

Afbud: Finn Frederiksen (FF), Ole Funk-Hansen. Maria Cronwald   

 

Referat: 

 

Ad 1. 

Referatet fra sidste møde er godkendt via e-mail.  

 

Ad 2. 

Vi har fået tilbud fra Lyngkroen og beslutter at afholde Generalforsamlinger der igen. Prisen er OK 

selvom der er et gebyr for leje af lokale på 1000kr. Vi beslutter at der kun vil være kaffe og 

ostemadder og isvand på bordene. Vi beder folk om at tilmelde sig på forhånd, da det er vigtigt at vi 

ikke kommer til at betale mere end nødvendigt. 

 

Ad 3. 

Der er 124 betalere i 2017. Der har været en enkelt reaktion på at vi lægger på hjemmesiden hvem 

der er medlem af foreningen. Men det er måske en del af forklaringen på, at vi har flere medlemmer 

end nogensinde før. Det har også været et stort arbejde at inddrive pengene. Vi formulerer en e-mail 

til udsendelse i februar vedrørende opkrævning for 2018. Vi besluttede på generalforsamlingen 2017 

at vi skal betale 500kr. og så indbetale senest 31. marts. Lene sender oplæg til Birthe. Birthe laver 

mappe til 2018 i dropbox. Vores kartotek lægges under ”aktive filer”. Når e-mailen er færdig til 

udsendelse, lægges den også på hjemmesiden. 

 

Ad 4. 

Der er lagt grus i bunkerne igen. Det har været meget dyrt med vejene i år på grund af den våde 

sommer. Vi vil lave en plan for hvordan vi sikrer at alle vore veje bliver tilgodeset mht. 



vedligeholdelse. Vi besluttede at opdele vejene efter behov for vedligeholdelse. De store veje 

(Markstien, Jakobs Vænge, Ingeborg Vænge) ordnes hvert år. Vi vil lave en vejvandring når husene 

igen åbnes for sæsonen, for at lave en plan for hvilke veje der skal ordnes først.  

 

Ad 5. 

Vi er meget tilfredse med det arbejde der er blevet udført i vore vandløb. Birthe var på vandring 

med Per, som viste hvad der var gjort og hvor det kunne gøres lidt bedre til sommer. Der er et sted 

med grene i bunden som ikke er til at fjerne før der er tørt i grøften. Lene kontakter Søren for at få et 

tilbud på hvad vedligeholdelsen af alle grøfterne vil koste fremover, så vi kan lægge det ind i 

budgettet. 

 

Ad 6:  

Birthe havde modtaget et spørgsmål fra Golfklubben om at vi kunne lægge et link på hjemmesiden. 

Vi besluttede at vi ikke kan påtage os at lægge links for foreninger på vores hjemmeside. 

 

Ad 7: 

Stenen ved Cederstien er nu flyttet helt ind til skiltet igen. Vi håber at den fortsat beskytter 

underløbet i grøften så det ikke stopper til igen. 

Der er ekstremt mange muldvarper igen i år. Der er et link på hjemmesiden til en der bekæmper 

dem. 

 

Ad8: 

Ingen bemærkninger 

 

 

 

Beslutninger 

• Lene indhenter pris for vedligeholdelse af vandløbene 

• Lene laver oplæg til Birthe angående e-mail til opkrævning af kontingent for 2018 

• Birthe laver mapper i Dropbox for 2018 

• Birthe lægger opkrævning af kontingent på hjemmesiden 

• Når vi åbner husene igen laver vi en vejvandring 
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