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Referat af bestyrelsesmøde d. 26. februar 2009 
 
 
Deltagere: Henrik Herløv Jørgensen, Lars Plenge, Frank Heiberg og Jesper Munksgaard, 

Henrik Larsen 
Fraværende:  Søren Hansen og Nicolaj Sjørup-Nielsen 
Sted:   Pilegaarden, lokale 3 
Referent:  Henrik Herløv Jørgensen 
 
 
 
DAGSORDEN 
 
1. alle Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 19. januar 2009– ref: Jesper. 

 
2. Henrik Bestyrelsesåret 2008 – 2009 kalender 

 
3. Søren Økonomi, herunder 

a. Restanter 2007 
b. Restanter 2008 
c. Status på Netbank 

 
4. Henrik L. Hjemmeside 

a. Nyeste funktioner, bl.a. FAQ 
 

5. alle  Vejprojekt 
a. Opfølgning på mødet med HartvigConsult 
b. finansiering. Møde med Nordea. (Søren) 
c. igangsætning af vejopmåling 
d. formalisering af samarbejdet med Hartvig Consult 
e. samarbejde med DONG(?) og kommunen(Lars) 
f. formulering af bestyrelsens forslag 
g. arbejdsplanen frem mod generalforsamling 
h. andet? 

 
6. alle Generalforsamling 2009 

a. Plan og fordeling af ansvarsområder 
 

7. Jesper Trekanten 
 

8. alle Snerydning 
 

9. alle  Veje og fortove 
a. Henvendelsen fra TMF (Søren) 
b. Henvendelser fra medlemmer 

 
10. alle  Evt. 
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REFERAT 
 
Alle 
 
 

Ad. pkt. 1. Godkendelse af referat 
Referatet af bestyrelsesmødet den 19. januar blev godkendt.  
Det ligger allerede på vores hjemmeside www.gf31.dk 
 

Henrik H 
 
 
Frank 

Ad. pkt. 2. Bestyrelsesåret 2008 – 2009 kalender 
Frank har reserveret mødesalen på Pilegården til generalforsamlingen tirsdag 
den 28. april 2009. Henrik L checker, at datoen på hjemmesiden er korrekt  
Da vi forudser behovet for en ex. ord. generalforsamling reserveres mødesalen i 
Pilegården til 19. maj 
 

Søren Ad. pkt. 3. Økonomi 
Punktet blev ikke behandlet da kassereren var fraværende. 
 

Henrik L 
 
 
 
Henrik H. 

Ad. pkt. 4. Hjemmeside 
Vi fortsætter fokus på at udvikle hjemmesiden. Der er nu 29 tilmeldte til 
mailfunktionen.  
Det blev besluttet at vi opretter en FAQ på foreningens hjemmeside, hvor man 
kan finde svar på typiske spørgsmål til foreningens arbejde. Formanden 
ønskede, at en række relevante, historiske dokumenter blev oploadet på 
hjemmesiden. Han finder dem frem ved lejlighed 
 

Alle Ad. pkt. 5.  Vejprojekt 
a. Orientering fra mødet med Hartvig Consult dd. Dette punkt tog en del 

tid, men vi er kommet godt ned i tragten. 
b. Dette er afklaret jvf. forrige referat 
c. Vejopmåling er igangsat via Hartvig Consult 
d. Kontrakt med Hartvig Consult samt Ydelsesbeskrivelse er 

underskrevet, og samarbejdet er således formaliseret. 
e. Ikke noget nyt 
f. Henrik og Jespers forslag til generalforsamlingen blev diskuteret. Ny 

version udsendes. 
g. Se nedenstående 
 

Alle 
 
Jesper 

Ad. pkt. 6. Generalforsamling 
Vi begynder så småt planlægningen 
Jesper forbereder indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling, så 
indkaldelsen er klar, hvis det bliver aktuelt. 
Salen er bestilt. 
Vi skal lige have overblik over, hvem som er på valg 
Henrik sender drejebogen med ud med dette referat 
 

Jesper 
 
 

Ad. pkt. 7. Trekanten 
Der er atter kommet graffiti på skuret. Jesper beder pladsmanden om at male 
det over samtidig med at transformerstationen får en gang maling. 
 

Flere Ad. pkt. 8. Snerydning  
Oplevelsen af kvaliteten af snerydningen er blandet. Nogen steder bliver er der 
ryddet, andre steder ryddes der ikke. Søren sender et kort over foreningens 
område til entreprenøren Hoffmann. Vi har ikke fået nogen faktura. Søren 
informerer om aftalen på næste møde 
 

 
Lars 

Ad. pkt. 9. Vej og fortove 
Der er kommet en enkelt sag ind med nogle løse fliser på Valløvej. Lars 
besigtiger sagen og bestiller evt. Abcol. 
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 Ad. pkt. 10. Eventuelt 
a. En beboer har 4-5 erhvervskøretøjer holdende. Vi checker op på 

lovgivningen 
b. Fastelavnsfesten blev evalueret. Godt og velgennemført arrangement 

med stor tilfredsstillende opbakning fra medlemmerne. Der var 140 
tilmeldte  

c. Vi vil købe et bord til skuret samt en stikdåse, som kan bruges til 
fastelavnsarrangementet m.m.. 

d. Næste bestyrelsesmøde holdes hos Nikolaj den 23. marts. Fokus vil 
være på forberedelse af generalforsamlingen  

 
 
Henrik Herløv Jørgensen 
 / 26. febuar 2009  


