
 
Bestyrelsesmøde referat nr. 5 -2014       
Bestyrelsesmøde onsdag den 5. november 2014 hos Eva Hector 
Til stede: Ole Rasmussen, Per Bagge, Mona Herschend, Eva Hector og Jens Chr. Jensen. 
1. Godkendelse af referat fra forrige møde 
Referat godkendt af alle tilstedeværende og underskrevet. 

2. Opfølgning fra sidste møde 
 Vejnummerskilte ved Granvej – er det sat op? 

Ole har kontaktet kommunen, og de oplyste nu til Ole, at vi selv skal opsætte og afholde 
omkostninger til sådan et skilt, da det er privat vej. Per prøver at få nr.-skilt (15-21) + stander. 

 Vand i Storskoven og på Granvej 
Ole har konstateret, at der ved kraftig regn står blankt vand i rabatten ud for nr. 9 i Storskoven – 
bestyrelsen vil undersøge, om der skal lægges dræn. Per indhenter tilbud. 

Hjørnet på Granvej, hvor skolestien kommer ud, er der også konstateret at stå vand ved kraftige 
regnskyl. Bestyrelsen vil ikke gøre noget ved problemet her og nu, da bestyrelsen mener, at det har 
store økonomiske konsekvenser at få udbedret faldet på vejen omkring ”pytten”. 

 Bestyrelses-e-mail 
Bestyrelsen er ikke gået videre med ideen, da vi ikke mener, at det har foreningens interesse. 

 Fællesareal 
Ole har talt med kommunen om muligheden for salg, og de foreslår, at vi tager kontakt til en 
advokat. For at undersøge mulighederne for evt. salg af fællesarealet vil Per tage kontakt til vores 
advokat, og Ole vil tage kontakt til en landinspektør. Når der ligger en tilbagemelding, vil 
bestyrelsen snakke sammen, om det er noget man vil gå videre med. 

3. Økonomi 
 Eva oplyser, at der på vores aktionærkonto står ca. kr. 61.000,00 

Den er stegt pga. nogle rentetilskrivninger. Det kan vi jo kun være glade for. 

På vores 3+ konto står der ca. kr. 17.500,00, som er til løbende og uforudsete udgifter. 

Der har været 3 hushandler i vores forening, og alle 3 har indbetalt deres indskud, men desværre 
har vi også 2 grundejere, som ikke vil betale, og som dermed giver kassereren en masse ekstra 
arbejde. De bliver sendt til inkasso med det samme. I dag kan man selv indberette til domstolen, så 
det gør kassereren, og dermed sparer vi foreningen for advokatbistand. 

4. Eventuelt 
Intet nyt. 

5. Fastsættelse af næste møde 
Næste møde holdes hos: 

Per Bagge 

Storskoven 16 

Tirsdag d. 13. januar 2015 kl. 19.00 



 Møde slut kl. 21.00 
Ref.  JCJ  d. 05.11.2014 

Dette bestyrelsesmøde er afholdt hos Eva, da vi var nødt til at aflyse planlagte 

bestyrelsesmøde hos Per d. 8. oktober pga. sygdom. 

Bestyrelsesreferat nr. 3 -2014 



 


