
Referat bestyrelsesmøde torsdag den 17. november 2022 kl. 17.00 til kl. 
18.30 hos Kenn, nr. 102.  
 
Tilstede: Lone, Nini, Frede, Kenn, Frank og Carl Chr. 
Referent: Carl Christian Clausen 
Fraværende: Ingen 
 
 
 
DAGSORDEN: 
 

1. Godkendelse af referat fra 22.08.2022 
a. Referatet fra sidste møde godkendes 

 
  

2   Vedligeholdelse af fælles arealer. 
a. Dangrønt er i gang med klipning af Aroniabuskene startet på vestvolden 
b. Birketræerne i skel mod Sand Spedition gøres der for nuværende ikke noget 

ved, vi afventer lige byggeplanerne for den del af Lind hovedgadeprojektet 
på ”Sand” grundstykket 

c. Der indkøbes pæle til støtte af Paradisæbletræerne mellem stikvej 2 og 3 
d. Frede og Frank tager snak med Dangrønt og hans nye hjælper som på sigt 

ønsker at overtage området 
e. Voldene mellem stikvej 1 og 2 ønskes af Dangrønt ændret lidt i udformning 

da græsklipning er besværligt. Det godkendes. 
f. Kommunen ønsker fra 1 januar at overdrage vedligeholdelse af gadelys til 

grundejerforeningen – det betyder, at vi fremover selv skal afholde udgiften 
til udskiftning af lysarmaturer. 

g. Kenn ser på, om der er gået pærer inden overdragelsen – Stien til Svinget 
mangler der udskiftning af en pære. 

 
 

4 Økonomi 2022 ved kasseren. 
a. Regnskab pr. d.d. blev fremlagt og godkendt. 
b. Der oprettes egen konto til henlæggelser til vejfonden. 
c. Budget for 2023 er under udarbejdelse  

 
 

5 Generalforsamling 2023. 
a) Fastlæggelse af dato, tid og sted.  

a. Forventes ultimo februar i Alpi Hallerne 
b) Skal vi starte med spisning 

a. Vi forventer at der lige som sidst vil være fælles spisning kl. 18:00 
b. Generalforsamling kl. 19:00 

c) Dagsorden og dirigent  
a. Sendes ud sammen med præcis dato inden for kort tid 

d) Forslag til budget 2023  
a. Sendes ud sammen med præcis dato inden for kort tid 



e) Kontingent 2023 (Udkast eftersendes eller udleveres på mødet) 
a. Bestyrelsen foreslår kontingent på 2500 kr. i 2023 

f) Ekstraordinær henlæggelse til vejfond. 
a. Snakken tages på generalforsamlingen 

g) Beslutning om køb af midterste stikvej. 
a. Medtages som forslag til vedtagelse på generalforsamlingen. 

 
      

6 Eventuelt. 
a. Vejlauget mødes med Ulrik Hylgaard omkring  

i. Udkørselsforhold, vejbump, skiltning m.v. 
 

7 Næste møde. 
a. 23/1 2023 kl. 17:00 hos Frede i nr. 72 

 
 
 


