
                       Referat
Bestyrelsesmøde Pedersdal Grundejerforening Lørdag den 19. februar 2022 

Mødeleder: Gert 

Referent: Henriette 

Dato: 19022022 

Sted: Hos Per, Stolt Henriksvej 77 

Tid: Kl. 10 

Afbud til: Per

Tilstedeværende: Per, Gert, Jørgen, 
Henriette, Michael, Mona 

Fraværende: Trolle 

Næste møde: 21. maj hos Michael 9.30

Dagsordensemner:	 Konklusion:	 Ansvarlig Deadline:	

1. 
Status omkring 
overdragelse fra 
Jørn Boesen, der 
stoppede pr. 31/12- 
2021

Gert orienterede omkring Jørn’s afgang 
som kasserer.

Overdragelse af filer og koder til Per er 
afsluttet og regneark tilpasset. 

Per har været alt igennem med BS, 
NETS, MEDLEMSKARTOTEK, 
POSTKASSE m.v. og vil godt tage 
jobbet som konstitueret kasserer frem 
til Generalforsamling 2022.

Gert

Per

Per

19/2

1/3

1/3

2a
Revisorsuppleant 
Steen Tornøe

Steen Thornø er kontaktet, og er ikke 
disponibel til bestyrelsesarbejde p.g.a. 
job, men har stadig suppleantjobbet 
som revisor. 

Gert 1/3

2b 
Ny kasserer 
hvornår /hvordan?

Per er konstitueret kasserer og opstiller 
evt. til valg ved Generalforsamlingen 
13. august 2022

- -

2c 
Praktik omkring 
Jørn’s opgaver

Per har været på kursus i håndtering af 
funktionaliteten i systemet. 

Liste over samtlige grundejere sendes 
til bestyrelsen

Per

Per

OK

1/4

2d 
Cirkusvogn

Bestyrelse tager kontakt til ejer Gert Ultimo 
feb.
OK
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3 Sommerfest På generalforsamlingen 2021 stillede 
Bestyrelsen forslag om en 
kontingentnedsættelse med baggrund i 
en stor kassebeholdning, de 
forsamlede grundejere stemte om 
forslaget og det blev forkastet. 

De forsamlede grundejere foreslog 
derimod at bestyrelsen skulle arrangere 
en Sommerfest i 2022.
Emnet tages med som et punkt på 
Generalforsamlingen 2022, da 
beslutningen om afholdelse af en 
sommerfest i 2022 ikke er refereret i 
referatet fra Generalforsamling 2021.

I mellemtiden undersøges muligheder 
for afholdelse, hvor/hvem kan/
indendørs/udendørs overdækket

Michael

Ved 
indkaldel-
se til GF

21/5

4 Hvem sørger for 
Facebook

Michael Munk har overtaget 
administratorrollen på FB

Michael OK

5
Veje & stormen

Vejene er fint vedligeholdt. 
Det er vedtaget at vejene i foråret fejes 
for sten fra rabat og ud på vej.
I forb. m. storm og mange væltede 
træer er der behov for en motorsav, det 
er vedtaget at Grundejerforeningen evt. 
anskaffer sig en motorsav, så Jørgen 
har mulighed for at fjerne faldne træer. 
Han låner pt. Per’s

Jørgen

OK

6
Overfyldte 
skraldestativer i 
udlejningshuse

Pga. overfyldte skraldesække ved 
udlejningshusene, foreslås det at 
undersøge muligheder hos 
udlejningsbureauer. 
Per kontakter Refa I/S for at høre hvad 
de vil forslå for at komme problemet til 
livs.
Gert og Per sætter sig sammen og 
laver et skriv vedr. håndtering af affald 
til hjemmeside, nyhedsbrev og FB

Per/Gert

21/5
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7
Regnskab

Årsregnskab gennemgået. 
Regnskabet bliver revideret slut marts.

Punktet Hustilsyn slettes på:
BS opkrævning og
hjemmeside

Periodeopgørelse: Gennemgået
Der er 17 restanter, der sendes 
rykkerbreve

Per

Per

Gert

Per

OK

OK

8 Evt
Behov for 
Nyhedsbrev så input 
til Gert

Nyhedsbrev, måske 1-3 gange årligt.

I første Nyhedsbrev april 2022 
informeres om f.eks.: 

- Sommerfest
- Affaldshåndtering
- Opmærksomhed på 

oversigtsforhold, rabatter og 
udhængende grene/træer

Alle der har input til Nyhedsbrev sender 
til Gert

Gert

Alle

8 Evt
Parkeringsplads 
STH ved indgang til 
sporet

Ved Stolt Henriksvej 1, indgang til 
Sporet, har kommunen etableret 
offentlig P-plads

Gert OK

8 Evt
Bestyrelsesopgaver 
hvad og hvem (hvis 
tid)

Punkt til næste bestyrelsesmøde Gert
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