
Bestyrelsesmøde Pedersdal Grundejerforening

Mødeleder: Michael 

Referent:  Kirsten  

Dato: 21. januar 2023 

Sted: Trifoliumvej  

Tid: 9.30 

Tilstedeværende:  
Michael, Gert, Hans, Per, Kirsten og Jørgen 

Fraværende/afbud:  
Mona og Morten

  Referat  

Dagsordensemner: Konklusion: Ansvarlig Deadline: 

Sidste referat Ingen bemærkninger

Manglende opgaver 
fra sidste møde 

Nyhedsbrev: 
Hegn mod Bøtøvej 
Loppemarked St. Henriksvej 
Sommerfest 
Affaldssortering  
Generalforsamling 12.08.2023 kl. 9 + fb

Michael/Gert

Container Container på Sølvpoppelvej skal ind på 
grunden 

Container på trevlekronevej står på egen 
grund 

Container på Tidselvej står på grund, men 
der følges op ift. rabatter/beplantning hos 
nabo.  

Hans 
Afsluttet 

Afsluttet

Affaldssortering Afventer indkaldelse fra kommune/Refa 
GF på hjemmesiden

Michael

 Kommunen – 
Fuglereservervat/
fugletårn

Prøver at kontakte Celf om de vil lave et 
projekt Fugletårn 

Per

Hegn mod Bøtø 
Ringvej

Skriftlig kontakt til St. Henriksvej 81 ift. 
deklaration §5. Der er pigge på hegnet til 
fare for dyr og det er for højt (1 m) 

Gert

Side  af 1 3



Sommerfest Ide fra Michael om street food, fadølsanlæg 
og der skal findes en tom grund eller vej 
som det kan foregå på. Bestyrelsen skal se 
regler ift anmeldelse af alkohol til politiet 
og forsikring. Der underskrives ikke 
kontrakt på underholdning før arrangement 
foreligger til godkendelse

Michael/Per

Bogskab Bogskab står direkte på jorden, og det 
drøftes at købe et bogskab af bedre kvalitet 
evt. hos Celf.  

Per/Michael

Veje/rabatter Støvbindermaskine er gået i stykker, og der 
er d,d godkendt indkøb på 500 liter. Der 
forventes en udgift på ca. 9.000,00 kr.  

Per/Jørgen

Hjertestartere Evt flere skilte for anvisning af 
hjertestartere.Der bestilles mundstykker 
son kan ligge ved hjertestarterne. 

Gert

Regnskab og 
kontingent

Det nye regnskabssystem koster 59,00 kr. 
per mdr.  

Enighed om, at der ikke pålægges 
kassereren at indsende oplysninger til skat 
om,honorar, eller tilskud til vedligeholdelse 
af privat kørende materiale eller andet med 
relation til vedligeholdelsen af vejene.  

Vi arbejder ud fra formalia,at med 
kvitteringer for det udbetalte beløb, er det 
uden,skattemæssig betydning for 
modtageren.

Per

Eventuelt Der er nogle som har udtrykt ønske om 
hastighedsmåling. Det er besluttet at 
afslutte punktet. 

Nedsat arbejdsgruppe for hjemmeside/fb 
Gert, Hans, John og Morten 

Afsluttet 

Gert 

Side  af 2 3



 

Punkter som ikke 
formelt er afsluttet

Affaldssække Der burde være ekstra røde affaldssække til 
de store poolhuse for at undgå skrald som 
dyrene går i. Per har kontakt med 
udlejningsfirmaerne. 
De oplyser at det udelukkende er et 
anliggende mellem lejer og udlejer. Udlejer 
skal betale og bestillerøde sække.

Per Afsluttet

Forslag om 
loppemarked 

Der tages kontakt til Ulla Güntlisberger for 
en evt. oprettelse af arbejdsgruppe. 
Arbejdsgruppens forslag skal 
forelægges bestyrelsen til godkendelse. 
Såfremt loppemarked er en succes forsøges 
der yderligere et loppemarked i uge 27/28 
2023. Der udsendes et nyhedsbrev hvor 
dette punkt medtages.

Michael

Beskæring Kun Hans kontakter grundejere der ikke 
foretager beskæring eller rydder op på rabat

Afsluttet 
Hans

Aftaler med 
grundejere

Alle aftaler med grundejere skal laves 
skriftligt via foreningen og på mail

Afsluttet

Hegn mod Bøtø 
Ringvej 

Der er flere faste høje hegn som sættes op 
mod ringvejen, og hegn må kun være 1 m. 
Problematikken med på møde torsdag 
29.09.2022 kl.16.30 hvormstrandejerforen. 
og kommune skal mødes.

Afsluttet 
Kommer med 
i nyhedsbrev 
samt skriftlig 
henv. /Gert

Sommerfest Der er nedsat et festudvalg bestående af 
Pernille, Ruth, Mette, Kirsten, Susanne og 
Michael. 
Pernille indkalder arbejdsgruppe. 

Michael

Fremtidige møder 

11.03.2023 kl. 09.30 
29.04.2023 kl. 09.30 
17.06.2023 kl. 09.30 

Per, St. Henriksvej 77 
Hans, Tjærenellikevej  
Gert, Tornbladvej

Side  af 3 3


