
 
Bestyrelsesmøde referat nr. 4 -2013 
Bestyrelsesmøde onsdag den 9. oktober 2013 hos Per Bagge 

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

1. Godkendelse af referat fra sidste møde. 
Referat godkendt af alle tilstedeværende og underskrevet. 

2. opfølgning fra sidste møde. 
• Afklaring af legalitet af gradueret kontingent. 

Per fortalte at advokaten ikke kunne se at der i vores vedtægter var noget som skulle forhindre en 
graduering af kontingentet. Så kontingent forbliver som vedtaget på generalforsamlingen. 

• Vejsyn. 

Ole og Per tager en tur mere her i oktober for at bese vores veje og grøfter, og om der skal foretages 
nogle tiltag inden vinteren. 

• Naboskilte. 

Efter stor indsats fra Ole´s side er det lykkedes at få 3 skilte, som alle er blevet sat op ved indkørsel 
til vores veje. Vi sætter ikke flere op i denne omgang. 

• Blindvej skilte. 

Per har fået fat i skiltet og mangler kun at få rettet beslaget ud. Det bliver opsat ved indkørsel til 
Skovfogedvej hurtigst muligt. 

• Fællesarealet. 

Ole havde ikke fået indhentet tilbud. 

Ole indhenter tilbud til næste møde på rydning samt evt. nysåning af arealet. Vi overvejer hvad 
pladsen kan bruges til efter en rydning. Vi talte om at stille forslag til generalforsamlingen om 
grundejerne ikke også kunne komme med nogle ideer / forslag som arealet kunne bruges til, og om 
der skal tages en beslutning på generalforsamlingen om at bruge de fornødne penge på arealet. 

3. Siden sidst. 
Ole orienterede om ny lokalplan, vedr. nyt biogasanlæg som ”kunne” komme til at ligge ved 
rensningsanlægget i Helsinge. Beboer i Storskoven har lavet indsigelse mod byggeriet. Så vi håber 
at politikkerne finder en anden placering til dette byggeri. 

4. Forslag fra medlemmer. 
Maling af hastighedsbegrænsning bliver ikke aktuelt. Ole havde indhentet tilbud på 10 stk. som vil 
koste kr. 14.500,00 og vi mente ikke det var pengene værd. 

5. Økonomi. 
• Saldo p.t. på Aktionær kontoen kr. 14.488,01 



• Saldo p.t. på Girokonto kr. 26.825,13 

• Eva har købt for kr. 105.700,00 nye danske invest fonde, så vi sammenlagt har 2050 stk. DI fonde. 

• Vi har 2 restancer som vil blive sendt til fogedretten d. 10/10-13. Derudover mangler der stadig 
indbetaling fra 1 grundejer som har stået på over en årrække, men som trods alt har betalt for i år. 

• Vi har først lige modtaget regning på snerydning fra foråret og det kan vi ikke acceptere. Mona vil 
tage kontakt snerydningsfirmaet og bede dem sende regninger noget oftere og samtidig lige skrive en 
mail om hvornår de har ryddet så vi bedre kan holde kontrol med dem. Mailen skal sendes til Eva 
som kan kontrollere med fakturaer. 

5. Eventuelt. 
• Referat på hjemmesiden blev drøftet og vi blev enige om at det kunne være en god ide for at få flere 
ind på vores hjemmeside. Vi vil når dette referat er sendt ud drøfte om det skal på hjemmesiden og 
om det er lovligt. 

• Per fortalte at alle foreninger skal have en E-Boks i dag, Hvis det også kræves til vores forening 
aftaler Ole og Eva hvordan de vil arrangerer dette. (I praksis kan hele bestyrelsen have adgang til 
boksen). 

6. Fastsættelse af næste møde. 
Næste møde holdes hos Eva Hector, Granvej 11 

Onsdag d. 15. januar 2014 kl. 19.00 

Møde slut kl. 21.15 

Ref. JCJ d.10.10.2013 

 


