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Bestyrelsesmøde lørdag den 23. marts 2013 kl. 09.00  
hos Jørgen Jørgensen. Stolt Henriksvej 77. 

Dagsorden: 

1. Opfølgning af tidligere beslutninger. 

Ingen. 

2. Løbende sager: 

2.1. Møde med kommunen vedr. hegn m.m.  

Gert Gulløv og Jørgen Jørgensen har været til møde med kommunen vedr. hegn. Det var et 
godt møde, kommunen var velforberedt. Der blev truffet afgørelse om hegn opsat imod 
bestemmelser i deklaration skal nedtaget, dette er sket.     

Fældning af træer på Lævej m.m. 

Der var indkaldt til træfældning, der mødte 14 personer op. Vejformanden vil indhente tilbud 
på rodfræsning. 

2.3. Forslag til oprettelse af offentlig Pumpe/Dræningslaug på Marielyst. 

Alle grundejerforeninger var indkaldt til møde med kommunen. Gert Gulløv, Jørgen Jørgensen 
og Trolle var til mødet. Pedersdal grundejerforening har tilslutning til dræn i vores område, 
derfor er vi ikke interesseret i oprettelse af pumpe/dræningslaug. Jørgen Jørgensen og Erik 
Trolle deltager i nyt møde og fremlægger vores synspunkt.  

 2.4. Arbejdsgruppe om hastighedsdæmpende foranstaltninger. 

Forslag om nedsættelse af hastigheden blev afvist af politiet. De eksisterende skilte trænger til 
udskiftning. Gert Gulløv bestiller nye hastighedsskilte. Michael Munk undersøger muligheden 
for at få pris på skilte vedr. legende børn.   

2.5. Generalforsamling 2013. 

Generalforsamling 2013 bliver 3-8-2013 kl 9.30, lokalerne er bestilt.  

Bestyrelsen vil overveje at udvide bestyrelsen med 1 medlem pga. forhøjet serviceniveau.    

3. Økonomi. 

 3.1. Økonomisk status. 

Regnskabet for 2012 er gennemgået og godkendt af bestyrelsen. I regnskabet for 2014   
påregnes kontingentforhøjelse på 2 % hvilket giver kontingent på 460,00 kr. Budgettet for 
2014 er ligeledes godkendt. 

 3.2. Restancer og værdipapirer. 

18 restanter får rykker nr. 2 i maj måned for manglende betaling af kontingent 2013. På 
generalforsamling vil bestyrelsen foreslå at strafgebyr for rykkere sættes op til 100,00 kr. 
første gang, 200,00 kr. anden gang, 300,00 kr. tredje gang.  

Alle værdipapirer er solgt i 2012. Alle konti er overgået til Arbejdernes landsbank. 
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4. Nye tiltag. 

 Ingen. 

5. Vejene. 

 5.1. Beslutning om vejmateriale m.m. 

     Valg af vejmateriale, det må vente til sneen er væk.         

 5.2. Vejformanden 

     Der indhentes samlet tilbud på slåning af græs på rabatterne langs Lævej og Tidselvej, samt      
stier på Stolt Henriksvej og Tidselvej. 

 På stolt Henriksvej har en enkelt beboer besluttet, at der ikke skal ryddes sne fra nr. 77 og til nr. 
50. Øvrig information kan findes på foreningen hjemmeside. 

6. Eventuelt. 

  Hybenbuskene ved Stolt Henriksvej forsøges holdt nede.  

7. Næste bestyrelsesmøde. 

 18 maj kl. 9 hos Gert Gulløv.   

Venlig hilsen 

Karin Bøkman 

Sekretær. 


