
Referat fra bestyrelsesmøde 
 
Dato: 
2019-05-13 kl. 19.00 
 
Tilstede: 
- Morten Pyndt Dalgaard 
- Erling Møller-Petersen 
- Jacob Hansen 
- Morten Håkonssen 
 
Fraværende: 
- Torben Paulsen 
 
1. Godkendelse af dagsorden og referat	
Godkendt	
 	
2. Opsamling på tidligere punkter	
Opfølgning på punkter fra generalforsamlingen.	
 	
Snerydning:	
* Kenneth fra nr. 37 har snakket med Guldnældevænget. De har en aftale med Tingsted multiservice til kr. 
4.000 årligt (standby + timepris for når de kører)	
* Jakob: fra nr. 41 har snakket med Henrik Strange fra Tingsted. Pris for snerydning tilbudt til kr. 600 pr. 
gang, hvor de skraber og salter. Intet abonnement - de skal blot vide at vi er med, så de tager vejene på 
ruten, når de kører. Jakob undersøger om prisen er inkl. eller ekskl. moms. Jakob arbejder videre med dette 
tilbud.	
 	
Fibia:	
* Der er udsendt ordrebekræftleser og vi forventer projektet derfor starter i 2019.	
 	
3. Udledning af klor fra svømning pool til stien og Snedkerbækken/overfladebassin	
Der udledes betydelige mængder klorholdigt vand fra nr. 22`s svømmepøl gennem et rør ud af hegnet mod 
den offentlige asfalterede sti. Til tider løber vandet videre til Snedkerbækken og overfladebassinet. 
 	
Det aftales at formanden kontakter miljøvagten (Center for teknik og miljø) for at få råd og vejledning om, 
hvorvidt det er tilladt og hvis ikke om evt. skal stoppes.	
 	
Vurderes det nødvendigt vil der på vegne af foreningen formuleres en e-mail til kommunen.	
 	
4. Klipning af græs på fællesarealer	
Grundejerforeningen passer selv fælles græsplænerne. De 4 fælles områder er fordelt mellem 4 parceller 
nærliggende, som holder disse mod et symbolsk beløb fra foreningen.	
 	
Al øvrig græs udenfor parcellerne er kommunalt, selvom de slås sjældent.	
 	
5. Status vedr. overfladebassin/Snedkerbækken	
Seneste status er at Niras er sat på sagen af kommunen for at finde en løsning og komme med et oplæg. 
Erling følger løbende op.	
 	
6. Økonomi	
Saldo på bankkonto d.d. er kr. 39.343,27.	
 	
7. Eventuelt	
Næste møde: 3. September 2019 kl. 19.00 - 21.00 hos Erling i nr. 20. 


