
 

 

Referat af bestyrelsesmøde i GF31, hos Jakob; Bækkeskovvej 83; 26-10 2017; kl.2000-: 

Mødested:  Bækkeskovvej 83 

Referent:  Lars Nørgaard Andersen 

Deltagere:  Jesper, Frank, Jakob, Nicolaj, Jonas og Lars 

 

Dagsorden: 

1) Valg af dirigent 

2) Godkendelse af dagsorden 

3) Tid og sted for næste b-møde 

4) Godkendelse af referat fra sidste b-møde(11-8 17) 

5) Kontaktoplysninger på bestyrelsens medlemmer/suppleanter 

6) Veje – opfølgning på tilstand 

7) Kloaksag på Bækkeskovvej, herunder det mere generelle aspekt i sagen der er rejst på bestyrelsesmailen 

8) Trekantens vedligeholdelse 

9) Hjemmeside-status 

10)  Økonomi 

11)  Procedurer for bestyrelses-møder 

12)  Indgåede mails fra medlemmer – siden sidst… 

13)  Evt. 

Ad.1: Lars tilbød sig og blev valgt 

Ad.2: Dagsorden blev godkendt 

Ad.3: Næste møde i bestyrelsen aftaltes til tirsdag 30-1 2018 – hos Jakob, der meddelte at han helt generelt  

           gerne ville/kunne lægge hus til fremtidige møder. 

Ad.4: Referatet godkendtes 

Ad.5: Adresser, e-post-adresser og tlf.numre, til intern adresseliste, oplystes til formanden. 

Ad.6: Jonas vil kontakte ”Hartvig” med henblik på gennemgang af vejene og evt. bud på opretning m.v.  

           Nicolaj tjekker omkring brøndrensning(= kloakrensning) og bestiller denne. Skybrudssikring var bragt   

           på banen og Lars vil undersøge om vi har noget ”i klemme”. Meddeler resultat til Nicolaj. 

Ad.7: Vedr. Bækkeskovvej 60: Kloak er sunket – dæksel  er flyttet, men der er skade på stikledning. Er nu 

           udbedret. Vil blive ført i niveau med resten af vejen. Vedr. Bækkeskovvej 80: Der er en lunke. HOFOR  

           har erkendt en fejl, men tilfældet henstår til endelig afklaring. Nicolaj rykker. Vedr. Bækkeskovvej 27: 

           Der mangler afklaring af flere ting: Hvilken grundejerforening har noget i klemme, HOFOR’s rolle, m.v. 



           Nicolaj følger op. 

Ad.8: CTR blev kontaktet om den manglende vedligeholdelse. Er nu gennemført, og, formentlig, på skinner 

           for fremtiden. 

Ad.9: Problemet med overflyttelse af domæne-navn ordnes af Jonas. 

Ad.10: Enighed om at der i fremtiden skal foreligge nøgletal fra ”Øen” omkring vores økonomi, fx antal 

             restanter, udvikling i forhold til budgettet, m.v., på bestyrelsesmøderne. Restgæld og fradrag i  

             i relation til det optagne lån til vejrenoveringen skal fremgå af foreningens hjemmeside.  På                  

             januarmødet drøfter vi hvordan regnskab, m.v. skal se ud til generalforsamlingen. 

Ad.11: Der var enighed om, at der afholdes bestyrelsesmøde mindst en gang i kvartalet.  Dagsorden  

             kommmer ud senest en uge før mødet skal afholdes.  Udkast til referat fra afholdt møde skal være 

             ude senest en uge efter  mødet, og endeligt, godkendt, referat skal ligge klar til hjemmesiden 

             senest 14 dage efter. 

             Under dette dagsordenpunkt  besluttedes det at der afholdes b-møde til afklaring af det praktiske 

             I forbindelse med afholdelsen af generalforsamlingen, torsdag 1-3 2018. Generalforsamlingen 

             afholdes onsdag 25-4 2018. 

Ad.12: En henvendelse om etablering af overkørsel grund/vej, besvares af Jonas. Henvendelsen drejede sig 

             om en anden grundejerforenings område. 

Ad.13: Her drøftedes den årlige fastelavnsfest, og vi  imødeser  at initiativgruppen igen har 3.4.000 kr at  

             råde over til arrangementet. Det er der taget højde for i budgettet.  

             Jakob meddelte at han har en villig søn der gerne vil stille op til uddeling af diverse publikationer. 

             Lars undersøger om aktuelle oplag er at skaffe vedr.: 1) ”Nabostøj…”,2) regulativ om dyrehold og   

             3) ”Grøn er vårens hæk…”(vedr. klipning af hæk og træer). 

              

 

…således refereret 

 

Lars                       

     


