
 

 

 

 

 

Referat af bestyrelsesmødet  

30. november 2010 
 

 

Vært:  Henrik Jørgensen, Sonnerupvej 12  

Referent: Jesper Munksgaard 
 

 

1. alle Godkendelse af referatet fra bestyrelsesmøde d. 2.11.2010 

 Godkendt 
 

2. Henrik L. Økonomi 

a. Gennemgang af regnskabet for foreningen, herunder restanter 2010 og 

Brh. Haveby mellemregning 
Nabogrundejerforeningen opkræves bidrag til pladsmanden. 

 

b. Restanter som er sendt til inkasso 
33 medlemmer er i restance. Henrik L kontakter vores advokat snarest for 

at aftale næste skridt for at få opkrævet pengene. 

 
c. Procedure i forbindelse med fakturaer 

Foreningens medlemmer vil snart få mulighed for at betale kontingent via 

PBS. Frank indtaster alle medlemmer i en database. 

 
d. Afregning til bestyrelsen 

Der afregnes med bestyrelsen for diverse udlæg i forbindelse med vejfest 

og for møder og referater for i år. Henrik H sammenfatter oversigten med 
input fra alle. 

 

3. Frank H Snerydnings aftalen med Hoffman. Status og kontrakt. 
Frank H kontakter Hoffman for at få en status på vores snerydningskontrakt. 

Bestyrelsen undrer sig over, at der ikke er blevet ryddet sne på vejene. Frank H vil 

fremover være bestyrelsens kontaktperson i spørgsmål om snerydning - både i 

forhold til medlemmer og entreprenør.   
 

4. Lars GF31.dk 

a. Upload af manglende referater, fastelavnsindbydelse, fotos, orientering 
om vejprojekt, Vej Warming indb.  

Manglende referater uploades 

 

b. Fjerne utilsigtet tekst under pkt. forside samt ”flagge” nyheder 
Lars gennemgår hele hjemmesiden 

 

5. alle Vejprojekt 
a. byggemøder og BM referater – kommentarer 

Kantstenen ser ud som om den er sat for lavt på en del af Bækkeskovvej. 

Vi vil anmode KBF om at sørge for at der bliver ryddet ordenligt op de 
steder, hvor arbejdet er gjort færdigt. Grundet snevejret er der ikke 

 



planlagt flere byggemøder i år, så kommunikation med Hartvig Consult 

skal indtil videre ske fortløbende på mail.  
 

b. evt. 

Det blev besluttet, at Bækkeskovvej og Risbyholmvej får grus i 

forbræmmen 
   

6. alle Projekt Hastighedsdæmpende Foranstaltninger 

a. Henrik H indkalder til mød med Hartvig Consult i midten af januar. 
Hartvig bedes om at uddybe projektet bl.a. økonomien og den videre 

proces frem mod beslutning på den ordinære generalforsamling i 2011 

 

7. alle Fastelavnsfest søndag d. 6. marts 

                        Lars blev udnævnt til tovholder på arrangementet. 

 

8. Jesper Trekanten 
                         Der er igen kommet graffiti på skuret. Det bliver fjernet til forår  

 

9. alle Dato for og indhold på bestyrelsens jule-event 
Torsdag den 9. dec. 17.30  mødes bestyrelsen til bowling og julefrokost i Big Bowl 

i Valby. 

 

10. alle   Evt. 

                               Intet 

 

 
Jesper Munksgaard 

10. december 2010 


