
 

 

 

Referat af bestyrelsesmødet  

d. 2. marts 2011 

 

Vært:  Jesper Munksgaard, Sonnerupvej 4. 

Referent: Frank Sparholt 

Deltagere: Henrik Herløv Jørgensen (HHJ), Jesper Munksgaard (JM), Frank Heiberg  

  (FH),  Lars Plenge (LP),  Frank Sparhol (FS) og Henrik Larsen (HL). HL  

  deltog ikke i behandlingen af pkt. 1, 7 og 8. 
 
 

 

 

1. alle Godkendelse af referatet fra bestyrelsesmøde d. 25.01.2011 

 Godkend 

 Ny procedure om  godkendelse  blev vedtaget således: 

  Referat udsendes snarest muligt og evt. rettelser og tilføjelser skal meddeles inden 

 5 dage. 

 

 

 

2. Henrik L. Økonomi 

HL meddelte, at han ikke længere ønskede at være kasserer p.gr.a. 

tidsmangel, men gerne ville   færdiggøre regnskabet for 2010 og sørge for 

en ordentlig overdragelse.  Bestyrelsen iværksætter herefter  forskellige 

initiativer for at aflaste kassereren til en ny er valgt. 
 

3. alle Projekt Trafiksanering. 

Vi up-loader materiale fra Hartvig Consult om forslag til trafiksanering på 

hjemmesiden og informerer herom via postlisten. Høringsmøde droppes og 

behandles i stedet på den ordinære generalforsamling den 27. april. 
 

4. alle Generalforsamling. 

JM har forslag til dagsorden og beretning klar til næste bestyrelsesmøde. 

HHJ undersøger om  Hartvig Consult (Kim Reggelsen)kan deltage  i 

punktet om Trafiksanering 
 

 

 

5. Lars GF31.dk 

Hjemmesiden opdateres i uge 10. 
 

 

6. alle Vejprojekt 

Vejprojektet ligger i vinterdvale  og igangsættes  efter tre frostfrie uger i 

træk. 

a. Åbne sager.   Alle medlemmer har fået svar på henvendelser enten via 

mail eller besøg. 

b. LP besøger Jægersprisvej 7 om indkørsel, som er særlig ramt af stor 

højdeforskel. 

 

 



7. Lars Fastelavnsfest søndag d. 6. marts 

a. Der blev fremlagt liste over fordelingen af diverse opgaver. 

b. Vi havde fået omkring 95 tilmeldinger. Lidt flere voksne end børn. 

 

 

8. alle   Evt. 

a. Bestyrelsen er ved at indhente tilbud fra 2  firmaer på snerydning, bl.a. fra 

KBF.  Der drøftes  samarbejde om dette med tilstødende 

grundejerforeninger. 

b. Næste bestyrelsesmøde planlagt til tirsdag den 22. marts hos HHJ 

 

 

 

Mødet hævet kl. 22.10. 

 


