
 

 

 
 

Bestyrelsesmøde d. 30. april 2012 
 

 

Vært:  Lars Plenge 

Referent: Henrik Herløv Jørgensen 

 

DAGSORDEN 

 

1. Velkommen til det nye bestyrelsesår ved den fungerende formand 

 

2. Konstituering af bestyrelsen og tildeling af ansvarsområde 

a. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer 

b. Som minimum skal der udpeges en hjemmesideansvarlig og en ansvarlig for 

trekanten. 

 

3. Strategi og ambitionsniveau for den kommende 2-års periode. Alle opfodres til at 

forberede et kort indslag til dette punkt. 

 

4. Generalforsamling 2012, konklusion og opfølgning 

 

5. Økonomi 

 

6. Trafiksanering 

a. Vi diskuterer punkterne fra mødet med Hartvig Consult, som nok har været 

holdt på dette tidspunkt. 

 

7. Veje og fortove 

a. Strategi for fremtidig vedligehold og reparation 

b. En konkret sag. Skade forvoldt af lastbil d. 19. april 2012 

c. 1- års gennemgang 

 

8. Trekanten 

 

9. Eventuelt 
 

 

REFERAT 

 

Ad.pkt.1 

Fungerende formand, Henrik H. Jørgensen, bød velkommen til det nye bestyrelsesår. Punktet 

blev hurtigt overstået, da alle fremmødte er bekendte med bestyrelsens arbejdsformer. 

 

Ad.pkt.2 

Bestyrelsen konstituerede sig som følger 

 Formand  Henrik Herløv Jørgensen, Sonnerupvej 12 

 Næstformand  Jesper Munksgaard, Sonnerupvej 4 

 Kasserer  Frank Sparholt, Astrupvej 2 

 

 



Dernæst blev der udpeget kontaktpersoner for flg. interesseområder: 

 Hjemmeside  Lars Plenge 

 Trekanten:  Jesper Munksgaard 

 Brøndrensning  Frank Heiberg 

 Fejning af veje  Frank Heiberg 

 Abcol    Frank Heiberg 

 PBS   Frank Heiberg 

 Hartvig Consult  Henrik Herløv Jørgensen 

 Nabo-grundejerf. Henrik Herløv Jørgensen 

 

Ad.pkt.3 

Der vil være fokus på at forberede 1 årsgennemgangen af de netop renoverede veje og fortove. 

Herunder vil vi have fokus på at den nuværende standard holdes.  

Endvidere vil vi få afsluttet trafiksaneringsprojektet, hvor der er få udeståender. 

På sigt vil bestyrelsen være ”driver”, men ikke nødvendigvis eksekverende, på arrangementer som kan 

have medlemmernes interesse. 

 

Ad.pkt.4 

Generalforsamlingen forløb tilfredsstillende, om end det ikke lykkedes at få valgt medlemmer til alle 

ledige poster. Referatet bliver udsendt i weekenden 5-6. maj. Sammen med referatet følger en 

præcisering at hæftelsesforhold for vej-lånet. 

 

Ad.pkt.5 

Økonomien har lige været gennemgået på generalforsamlingen og der er intet nyt. 

 

Ad.pkt.6 

Mødet med Hartvig Consult ApS. holdes tirsdag d. 1. maj kl. 14:00, Fra bestyrelsen deltager Jesper 

Munksgaard, Frank Sparholt og Henrik Jørgensen. Flg. punkter skal behandles: 

1. Udeståender fra vejprojektet 

2. Vigepligtsforhold efter trafiksaneringen, herunder aktiviteter 

3. Økonomisk forhandling på nogle omkostninger relateret til trafiksanering 

 

Ad.pkt.7 

a) Bestyrelsen vil løbende gennemgå vejene. Nødvendig reparation vil blive iværksat efter 

behov. 

b) En kæmpe lastbil har manøvreret rundt i vores område med skader til følge. To beboere har 

giver bestyrelsen vidneudsagn og vi er nu i kontakt med det firma som skadesforvolder har 

kørt for. 

c) Vi afdækker under mødet d. 1. maj med Hartvig Consult hvad dette indebærer. 

 

Ad.pkt.8 

Der har været holdt møde med CTR og Havebyen Grundejerforening ang. Trekanten. Havebyen 

Grundejerforening har besluttet at udtræde af ordningen med en fælles pladsmand, som ordner 

fortovene rundt om trekanten. CTR står fortsat for at klippe hække og slå græsset. Hængepilen vil 

snarligt blive beskåret. Det overvejes om der skal sættes affaldskurve op på Trekanten. 

 

Ad.pkt.9 

Intet under Eventuelt 


