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Referat af bestyrelsesmøde 
 

Mødetidspunkt : Torsdag den 24. juni 2021 klokken 19:00 

                                        

Mødested  : Kim, Toftebjergvej 31A 

Sluttidspunkt :  

 

Navn Deltagende Ordstyrer Referent Hvornår 

Mark Petersen (MP) afbud   29-10-2020 

Lars Høyer Holmqvist (LHH) X X  27-08-2020 

Kim Damgaard (KD) X   26-11-2020 

24-06-2021 

Erik Andersen (EA) X   25-06-2020 

Bente Thulin (BT) X   28-05-2020 

29-04-2021 

Leif Negendahl (LN) X   27-05-2021 

Christian Vorm (CV) X   24-09-2020 

25-08-2021 

     

Suppleant     

Hanne Tidemand     

Administrator     

Grethe Hervard (GH) X  X - 

 

Agenda                                                                                                       Ansv. 

 

1. Valg af ordstyrer     GH 

2. Valg af referent     GH 

 

3. Underskrift af referat fra møde i maj; Referatet blev underskrevet 

 

4. Generalforsamling,  

a. fastlæggelse dato, vi prøver at få lokale i uge 36 

b. beretning; blev godkendt 

c. forslag; forslag vedr. Toftebjergvej søpark er trukket tilbage,  

da plancherne er kommet på hjemmesiden. 

Forslag vedr. motionsredskaber udsendes md indkaldelsen 

 

5. Uretmæssig fældning af træ på fællesareal   LN, BT 

      GH kontakter ejeren 

 

6. Hjemmeside, materiale vedr. fællesarealer.  MP, GH, LN 

      Alt vedr. Toftebjergvej Søpark er kommet på hjemmesiden, GH 

      Kontakter MP for de resterende indlæg. 

 

7. Brådebæksvej hegn ved Shell, maling tilbud  EA, GH  

      Der indhentes 2 tilbud på maling af hegnet. 

 

8. Projekt Toftebjergvej    LHH, GH 

      LHH forsøger stadig at få kontakt til LE34, har kontakt til kloakmesteren 

      Faskinerne skal renses og der skal om muligt lægges ekstra faskiner 

      I vejprojektet skal indgå et plateau på overgangen TO til BR og sidevejen til BR  
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9.  Orientering og meddelelser fra administrator  GH 

      Herunder henvendelser til bestyrelsen 

a. Sag UB 4; afventer nyt møde med mediator 

b. Fester og støj; Bestyrelsen anbefaler at man tager kontakt til naboerne når 

Der skal holdes fest. 

c. Røde Kors; Ønske om opstilling af container til brugt tøj i området, vi hører om det 

kan stå hos Shell 

d. Affalds spande; Bestyrelsen lægger sedler i postkaserne for at få dem væk fra 

rabatterne 

 

       

10. Orientering og meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer; 

EA; oplyste at der er sat et spejl på et træ ved busskuret, CV fjerne det på vej 

hjem 

Hæk ved UB 8 bør klippes, grundet dårligt udsyn til Væverholm, GH kontakter 

ejeren 

LN; Manglende hæk på Fruerhøj, GH kontakter ejeren 

BT; Hundegården, hegn og låge ska ordnes,+  der mangler jord 

Faskinerne på BR skal renses 

                Rabatten på BR skal indgå i græsslåningen, GH kontakter Niels  

 

11.  Fastsættelse af næste møde:   August, jeg har desværre en generalforsamling 

den 26., så hvilken dato kan vi flytte mødet til, Mødet blev flyttet til onsdag 

den 25. august hvor det holdes hos Christian             
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