
 
Bestyrelsesmøde referat nr. 3 
Bestyrelsesmøde mandag den 7 april 2014 hos Ole Rasmussen 

Til stede: Ole Rasmussen, Mona Herschend, Eva Hector og Jens Chr. Jensen. 
Per Bagge var syg. 

1. Godkendelse af referat fra generalforsamlingen. 
Referat godkendt af alle tilstedeværende og Ole vil forelægge det for Per til underskrift. 

2. Der var ikke dagsorden, så vi tog det slag i slag. Opsummering fra generalforsamlingen. 
 Vi skal have en revisorsuppleant til næste generalforsamling. (i 2009 blev Ebbe Torpegaard 

valgt), vil han igen? ellers må vi finde en anden evt. før generalforsamlingen som vil stille op. 
 Budgettet skal med ud ved indkaldelse til generalforsamlingen. 
 Vi skal genfremsætte vores forslag omkring ændring af §7, stk.4 og få det formuleret bedre ud 

denne gang. 
 Huske at spørge Sisse og Morten i Storskoven 15 om de vil fremsætte deres forslag som kom 

for sent ved generalforsamlingen 2014. 
 Kontingent difference skal aftales til et fast beløb / andel, så der ikke opstår misforståelser, og 

det skal kunne ses i budgettet at der er forskel i kontingent. 
3. Diverse. 
 Ole har kontaktet kommunen vedr. det manglende vejskilt på Granvej der henviser     til nr. 15 

-21, vi afventer svar. 
 Ole har sendt brev til 2 grundejere om at rabatterne skal holdes fri. 
 Ole kontakter Asger for at hører om ikke vi kan oprette en mail adr. til grundejerforeningens 

bestyrelse. 
 Ole som holder grøften på Granvej fortsætter det gode arbejde til stor glæde for foreningen. 
 Bestyrelsen fortsætter uændret. 
 Formand: Ole Rasmussen 
 Næstformand: Per Bagge 
 Kasserer: Eva Hector 
 Sekretær: Jens Chr. Jensen 
 Bestyrelsesmedlem: Mona Herschend 

4. Følgebrev til udsendelse med referat fra generalforsamlingen. 
 Der sendes girokort ud sammen med referatet. Ole undersøger om det er muligt at printe 

girokort direkte på referatet / følgebrevet, så kan vi sparer en masse girokort / penge. 
 Beskærings bekendtgørelsen omdeles også sammen med referatet. 
 Resten af følgebrevet er ok. 
 Omdeling af referat og div. samt kopiering finder Ole og Per ud af. 
 Eva afleverer girokort samt følgebrev til Per. 

5. Økonomi. 
 Eva har betalt diverse udgifter til generalforsamlingen. Og ellers er der ingen ændringer i 

økonomien fra årsskiftet. 
6. Opfølgning fra generalforsamlingen. 
 Vedr.: Afvanding ud for nr. 9 i Storskoven, har vi modtaget et tilbud på udbedring af 

problemet og vi overvejer til næste bestyrelsesmøde om det ikke er en god ide at få det sat i 
gang. 

 Vandpyt på Granvej, Bestyrelsen vil kigge nærmere på området, og se om det er noget vi kan 
gøre noget ved. 

 Opfølgning på rabatter og skraldespande samt diverse, vi har skrevet i referatet fra 
generalforsamlingen, at det er den enkelte grundejers pligt at holde sin grund / rabat ryddet. 
Håber dermed at problemet bliver løst. 

 Ole kontakter Gribvand om de skulle have nogle tanker omkring udbygning / renovering af 
deres arealer omkring vores fællesareal. 

7. Fastsættelse af næste møde. 
Næste møde holdes hos 



Mona Herschend 

Storskoven 19 

Onsdag d. 11 juni 2014 kl. 19.00 

 Møde slut kl. 21.45 
Ref.  JCJ  d. 08.04.2014 

 


