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Referat af bestyrelsesmøde 
 

Mødetidspunkt : Torsdag den 27. februar 2020 klokken 19:00 

                                        

Mødested  : Christian, Bomosevej 8 

Sluttidspunkt :  

 

Navn Deltagende Ordstyrer Referent Hvornår 

Mark Petersen (MP) X X  31-01-2019 

30-01-2020 

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

Kim Damgaard (KD) X   24-10-2019 

Erik Andersen (EA) afbud   13-06-2019 

Rie Strømvig (RS) X   22-08-2019 

Bente Thulin X   02-05-2019 

26-09-2019 

Christian Vorm (CV) X   28-11-2019 

27-02-2020 

     

Suppleanter     

Gaurav Roy (GR)     

Administrator     

Grethe Hervard (GH) X   - 

 

Agenda                                                                                                       Ansv. 

 

1. Valg af ordstyrer     GH 

2. Valg af referent     GH 

 

3. Underskrift af referat fra møde i januar, underskrevet 

 

4. Underskrift af årsregnskab 2019, underskrevet 

 

5. Generalforsamling,  

      Beretning, Indlæg senet den 15. marts 20 

      Forslag ; pr. d.d. er der kommet to forslag fra FR 43, CV sender forslag  

      Vedr. motionsredskaber og bestyrelsen vedr. honorar til bestyrelsen, 

      Kr. 2.400 pr. år pr. medlem. Det er skattefrit 

 

6. Brådebæksvej /Toftebjergvej, status   LHH/BT 

      Der afholdes møde med Shell der skal fjerne hvad der står på vejmatriklen 

 

7. Legepladser                                                           KD/LHH 

      KD afventer svar fra byggefirmaet vedr legeplads på TO   

                                  

8. Projekt  

1. Overvågning    BT 

Møde den 2. marts for alle. Afventer kommunen vedr forsøgs- 

Ordning på BR 

2. Skader/skarv     MP 

Vedr. Skarv skal der søges tilladelse hos EU. Skader og måger  

Er der kun fordi der er mad, så beboerne bedes skrue ned for 

Fodring af fugle og sørge for at der kun er foder ti høns inde i 

Hønsegården. 
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3. BR9     GH/BT 

Afventer kommunen 

 

                                          

9.  Orientering og meddelelser fra administrator  GH 

       GH oplyste at restancerne nu er nede på 4 stk. vedr. 2019 og 2 vedr. 2018 

      Herunder henvendelser til bestyrelsen 

a. advokat vedr. bevoksning ved rundkørsel 

Som aftalt på sidste møde blev der foreslået et møde med ejeren, hendes advokat og 

gartner samt vores gartner, administrator og et par bestyrelsesmedlemmer. Ejer 

kunne kun en dato klokken 12:00 , det kunne ikke lade sig gøre for vores gartners 

vedkommende eller administrator, og efterfølgende besluttede ejer at hun ikke vi have 

et møde, men at grundejerforeningen skulle stævnes. 

 

b. Mågegener, se punkt 8.2 

 

       

10. Orientering og meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer 

       BT: Efter samtale med kommunen er rabatten på Kongevejen blevet klippet, og vi har 

anbefalet kommunen at der sættes cykelstativer op ved læskuret mod Holte 

      CW: Har aftalt møde med gartneren i morgen den 28. februar vedr. placering af nye 

kirsebær træer 

      RS: Har bestilt trafikmåling på Kongevejen ved Shell  

 

11.  Fastsættelse af næste møder:    

                                         26.03.20 
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