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Referat til bestyrelsesmøde 
 

Mødetidspunkt : Torsdag den 26. november 2020 klokken 19:00 

                                        

Mødested  : Kim, Toftebjergvej 31A 

Sluttidspunkt :  

 

Navn Deltagende Ordstyrer Referent Hvornår 

Mark Petersen (MP)    31-01-2019 

30-01-2020 

29-10-2020 

Lars Høyer Holmqvist (LHH) Afbud   21-02-2019 

27-08-2020 

Kim Damgaard (KD) X   24-10-2019 

26-11-2020 

Erik Andersen (EA) X   13-06-2019 

25-06-2020 

Bente Thulin X   02-05-2019 

26-09-2019 

28-05-2020 

Leif Negendahl (LN) afbud    

Christian Vorm (CV) X   28-11-2019 

27-02-2020 

24-09-2020 

     

Suppleant     

Hanne Tidemand Afbud    

Administrator     

Grethe Hervard (GH) X   - 

 

Agenda                                                                                                       Ansv. 

 

1. Valg af ordstyrer     GH 

2. Valg af referent     GH 

 

3. Underskrift af referat fra møde i oktober, underskrevet 

 

4. Dræn       GH 

a. Sylager 

b. Fruerhøj 

c. Toftebjergvej  

d. Brådebæksvej  

      Bestyrelsen har modtaget tilbud vedr. punkt a,b og d fra kloakmester, 

Alle tre tilbud blev accepteret. 

Punkt C tilbud fra anden kloakmester, ikke indhentet af foreningen, blev afvist,  

Da det stoppede rør ligger på ejerens grund og det er rødder fra ejerens egne  

træer og buske der er gået i drænrøret.  

 

 

5. Brådebæksvej hegn ved Shell +chikane overfor Rie  LHH/BT 

      GH anmoder Lars om fremsendelse af historik omkring hegn og  

henvendelse til Shell. Bestyrelsen var enige om at det ikke skulle være  

komposit og at hegnet skulle genetableres som det var, og være højere ud  

for vaskehallen, så genboerne ikke blev generet af indkig. 

 

6. Projekt Toftebjergvej, udsat til næste møde   LHH 
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7.  Orientering og meddelelser fra administrator  GH 

      Herunder henvendelser til bestyrelsen 

GH oplyste at der er 5 ejendomme der mangler at betale kontingent for år 2020. 

 

a. Hegn i skel, skal i henhold til lokalplan være 40cm. Bag skel og med hæk 

Foran hegnet ud mod vejen. 

b. Sag bevoksning ved støjværn mod rundkørslen, modparten ønsker at der ud over 

administrator møder et bestyrelsesmedlem, det sagde bestyrelsen OK til. 

 

       

8. Orientering og meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer 

      EA: Hæk i svinget ve Stakkeledet 18/20/22 er meget bred, rabat nærmest forsvundet –  

            GH kontakter ejere 

      BT: Mange ejere har sat de nye skraldespande til sortering på rabatten, de ska have en  

             seddel om, at de skal ind på egen matrikel, og kun må stå på rabatten den dag de 

             skal tømmes.. 

 

9.  Fastsættelse af næste møde:   28.01.2021    Hos Bente         
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