
 

 

Referat af bestyrelsesmøde i GF31, 13. maj 2019 kl. 19:45 
 
Mødested: Bækkeskovvej 83 
 
Deltagere: Jakob Kobjevsky, Jonas Akrouh Larsen, Jesper Munksgaard,                           
Tom Omak, Morten Okholm, Henrik Buch og Frank Heiberg 
 
Referent: Frank Heiberg 
 
Dagsorden: 
 

1.  Valg af referent 
2.  Godkendelse af dagsorden 
3.  Præsentation – nye medlemmer og bestyrelse 
4.  Konstituering af bestyrelsen 
5.  Referat af bestyrelsesmødet 28. marts (mangler på www) 
6.  Referat af generalforsamling og videre proces (udkast til referat vedlagt) 
7.  Opgaver det næste år 
8.  Honorar til bestyrelsen 
9.  Hjemmeside opdatering (referater og detaljeret regnskab) – Jonas 
10.  Trekanten – tømning af affaldsbeholder - Frank 
11.  Næste bestyrelsesmøde 
12.  Evt. 

 
Ad 1: Frank blev valgt 
 
Ad 2.: Dagsordenen blev godkendt med den bemærkning at møder fremover 
afholdes kl. 19:30. 
 
Ad 3.: Såvel nye som gamle medlemmer gav en kort præsentation af sig selv. 
Indholdet af bestyrelsesarbejdet blev gennemgået: Mødehyppighed, mails, referater, 
mødeafholdelse mm. 
 
Ad 4.: Jonas fortsætter som formand og Jesper som næstformand. 
 
Ad 5.: Referatet vil snarest blive lagt på hjemmesiden. 
 
Ad 6.: Forslag til ændringer skal sendes til Jesper i løbet af den kommende uge, 
hvorefter referatet vil blive sendt til trykning og omdeling. 
 
Ad 7.: Der er en lunke på Bækkeskovvej, der skal udbedres. (Frank kontakter Abcol)  
 
Beboerne på Bækkeskovvej og Astrupvej oplever stigende problemer med at kunne 
parkere ud for egen matrikel. Denne skyldes, at flere og flere fra Fjenneslevvej og 
etagebyggeriet på Astrupvej er begyndt at anvende grundejerforeningens område til 
parkering. (Jesper laver udkast til henvendelse til nævnte beboere vedrørende 
parkeringsforholdene) 
 
Det blev diskuteret, om vi igen skal have fortaget fejning af vejene for at reducere 
mængden af grus i vejbrøndene. (Henrik kontakter GF Kirkestien vedrørende deres 
fejning af vejene) 

 



Ad 8.: SKATs beløbsgrænse for honorarer til foreningsmedlemmer er kr. 3.850. 
 
Ad 9.: Jonas uploader, når han modtager materialet. 
 
Ad 10.: Affaldsbeholderen på Trekanten er faktisk blevet tømt.  
 
Ad 11.: tirsdag den 3. september 2019, kl. 19:30 hos Jakob. 
 
Ad 12.: Intet ført til referat. 
 
 
 
 
 
 
 
 


