
Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen af 1965 den 7. jan. 2019 

Kl. 19.30 i Vejlesøparken 9, 2840 Holte 
 

Dagsorden 
 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 

2. Økonomi 

3. Veje 

4. Vandløb, status 

5. Grene.  

6. Fibernet 

7. Hjertestarter 

8. Eventuelt 

 

 

Deltagere: 

Birthe Riddersholm (BR), Lene Bornemann (LB), Paul Kühle (PK), Ole Funk-Hansen (OFH). 

Maria Cronwald (MC), Hasse Søndergaard (HS) 

 

Afbud: Mie Mølgaard 

 

Referat: 

 

Vi startede mødet med en præsentation af de nye medlemmer af bestyrelsen og ”de gamle” 

medlemmer fortalte lidt om sig selv. 

 

Ad 1. 

Referatet fra mødet 25 august 2018 er godkendt via e-mail.  

 

Ad 2. 

Lene gennemgik regnskabet, som det ser ud for nuværende. Der var sidste år 128 betalende 

medlemmer. Stort fremskridt i forhold til et medlemstal på 105 i 2015. For nuværende er der 20 der 

konsekvent ikke betaler. Hver gang der bliver solgt et hus, bliver de nye ejere medlem af foreningen, 

så vi håber at øge antal medlemmer over tid. Regnskabet er færdiggjort og kan sendes til revision 

nu. Der er ca. 12.500kr. på kontoen i dag.  Vi sender opkrævning på 550kr. ud den 15/2, med 

betaling inden 1/3. Birthe sender ud. Vi lægger ligeledes oplysningerne omkring betaling på 

hjemmesiden. 

 

Ad 3. 

Olivenvej er blevet ordnet og det er pænt at se på. Vi skal bestemme hvilke veje, der skal ordnes i år. 

Hasse går tur i området og vil komme med et udspil om, hvad der trænger mest. Vi ordner 

hovedfærdselsårerne Jakobs Vænge, Markstien og Ingeborg Vænge inden Påske. Det taler vi med 

Anders om. 

 

 

Ad 4. 

Vandløbene er oprenset og det hele ser fint ud. Per gør et meget fint arbejde. LB kontakter Søren for 

at få et tilbud for omkostningerne i 2019 til vedligeholdelse. Der er et rør under Cederstien der bør 

udskiftes, men det er en meget stor udgift og så længe vandet løber igennem, ordner vi det ikke. BR 

kontakter Gry for at sige, at det hele er bragt i orden hos os nu. En ejendomsmægler i området 



advarer mod våde grunde og højt grundvand. Vi hører ejendomsmægleren, hvor han har det fra.  

 

 

Ad 5. 

Vi besluttede at prøve flisning i år. Det er gået over al forventning og vi er meget tilfredse med det, 

både selve flisningen og prisen. Hasse holdt et vågent øje med timetallet og det tog faktisk kun 

omkring 5,5 timer. Det vil vi formentlig gøre igen i år. Det kan vi spare nogen penge på i fremtiden.  

 

Ad 6:  

Det er ved at være sidste udkald for at tilmelde sig fibernet. Vi håber at komme op på de 40%, der 

skal til for at få det bragt i orden.  

 

Ad 7: 

Vi talte lidt om hjertestartere i området. BR spørger i FSNR om der er nogen der ved om andre 

foreninger har opsat hjertestartere.  

 

Ad8: 

Ingen bemærkninger 

 

 

 

Beslutninger 

• Lene beder Søren om tilbud på oprensning af vandløb i 2019 

• Lene sender regnskabet til revision 

• Birthe orienterer Gry om status på vore vandløb 

• Birthe sender opkrævninger ud i februar 2019 

• Birthe lægger skriv om indbetaling af kontingent på hjemmesiden 

• Ole taler med ejendomsmægler 

• Hasse går tur i området og ser på vejene mhp renovering i foråret. 
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