
Bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen GF31, hos Jakob; Bækkeskovvej 83; 30-1 2018; kl.2000-: 

Til stede: Frank, Jesper, Jakob, Jonas og Lars 

Afbud: Nicolaj 

Dagsorden: 

1. Valg af referent 

2. Godkendelse af dagsorden 

3. Tid og sted for næste b-møde 

4. Generalforsamlingen 

5. Veje – opfølgning på tilstand 

6. Kloaksag på Bækkeskovvej – status 

7. Trekanten… 

8. Status på opgaver fordelt på sidste møde 

9. Økonomi 

10. Indgåede mails fra medlemmer siden sidst 

11. Evt. 

Ad. 1: Lars blev valgt 

Ad. 2: Dagsordenen blev godkendt med punkt 7 tilføjet 

Ad. 3: … som aftalt: torsdag 1-3 2018; hos Jakob, kl.2000- 

Ad. 8(NB!): Jakob tilbød evt. at gå med på en påtænkt gennemgang af vores veje. Vi forsøger afklaret om 

der er en ”5-års-garanti” på arbejderne fra 2011 – selv om der er gået mere end fem år, og hvordan vi skal 

håndtere dette. ”Øen” bliver bedt om i fremtiden at levere  relevante, økonomiske nøgletal i stedet for 15+ 

ark med, måske, lidt flimrende kontobevægelser. Desuden skal vi have en opstilling med regnskab, budget, 

m.v. til brug på generalforsamlingen. Lidt som vi har været vandt til det tidligere – ”model Frank Sparholt”… 

Der er typisk en restgæld for den enkelte på vejlånet på 39.137,01kr – hvilket vil fremgå af foreningens 

hjemmeside. Renteudgiften har tilsvarende været 1.698,74, i 2017. Der er 137 ”andele” tilbage. Lars havde 

undersøgt om vi havde noget i klemme i forbindelse med den skybrudssikring der skal udrulles byen over 

de nærmeste år. Jan Burgdorf Nielsen fra Teknik-og Miljø-forvaltningen kunne oplyse at der ikke er aktuelle 

planer om tiltag i foreningens område. Han havde ligeledes undersøgt om de tre pjecer der omtaltes på 

sidste b-møde, stadig kunne skaffes, med henblik på evt. uddeling til foreningens medlemmer. Det kunne 

de ikke, og vi blev enige om at de skulle scannes og udsendes til bestyrelsens medlemmer med henblik på 

en diskussion på næste b-møde om vi skulle få produceret ”et sæt” til uddeling. Årets Fastelavns-

arrangement er tilsyneladende på skinner. 

Ad. 4: Lokalet i Pilegården bestilles og traktement aftales(kaffe/the med kage og øl & vand). Evt. bistår 

Jakob med øl(… og vand? – ref.). Frank kontakter Søren Hansen med henblik på revision af vores regnskab 

for 2017. Der tages ligeledes kontakt til Tom Omak desangående. Indkaldelse m. bilag trykkes efter vanlig 

procedure. 



Ad. 5 & 6: Vedrørende diverse huller/reparation af huller på Bækkeskovvej får Nicolaj en mail om at 

fortælle hvordan det er gået siden sidst, da han havde meldt forfald til aftenens b-møde. 

Ad. 7: Vores affaldsbeholdere som benyttes til renholdelse/vedligehold på ”Trekanten” bliver ikke tømt. 

Frank undersøger  sagen. 

Ad. 9: Ingen særlige bemærkninger.. 

Ad. 10: Den modtagne mail om fjervarmevandets fremløbstemperatur affødte en diskussion om vi skulle 

gøre noget som forening/bestyrelse. Vi blev enige om, at det vil vi ikke, hvilket meddeles medlemmet. 

Jesper gjorde opmærksom på vores mulighed for at komme i betragtning vedrørende udpegning af 

medlemmer til det nye bydelsudvalg der skal vælges pr. 1-3 2018. Umiddelbart var der ikke nogen der  

ytrede ønske om at komme i betragtning, eller at vi skulle agere i den anledning. 

Ad. 11: …intet. 

Således refereret 

 

Lars 

 

 

 

 


