
Referat grundejerforeningsmøde 16-1-2014  
 
1. Tilstede: Erik Schandorff, Martin Hansen, Jesper Wittchen, Keld Lundsgaard, Jørgen Hundsdal, 
Ruth Fryndt, Lenny Madsen, Susanne Kjøjgaard, Susanne Folsø, Ulla Probst, Jan Hollmann og 
Birgit Michailidis - referant, 
 
Afbud: Martin Hansen, Anders Aalykke og Kim Bondtofte. 
 
2. Kommentar til dagsorden: Der tilføjes et punkt 4e. Snerydning. 
 
3. Kommentar til referat fra repræsentantskabsmødet: under punkt 2 citat: (Diregenten afbryder 
fremlæggelsen, da hus 88 ikke ligger under grundejerforeningens kerneområde) Dette er forkert 
hævder Erik Schandorff, m.fl.  
 
Referatet fra bestyrelsesmødet, samme dag, kl. 20.00 til 20.30, skal indføjes at Erik Schandorff også 
deltog. 
 
Resten af referat godkendes. 
 
4a. Brugeråd ønskes for hus 88, Michael Thomsen fra kiosken og Hans Breith bestyrer af hus 88 og 
en person fra grundejerforeningen forslås som selvskrevne, derudover kontakter Susanne Kjøjgaard 
de organisationer der er brugerre af huset med foreslag om deltagelse i brugerådet. Der ledes 
stadigvæk efter vedtægterne for hus 88,  
 
4b. Der nedsættes et udvalg til at arrangerer et seminar. Erik Schandorf, Jan Hollmann og Susanne 
Folsø og Jørgen Hundsdahl melder sig til det. 
Jørgen Hundsdahl undersøger hvor seminaret skal holdes. Datoen blev fastsat til fredag og lørdag i 
uge 10. 
Seminarudvalget mødes 10-2 kl: 19 til planlægningsmøde. 
 
4c. Prisen for vedligeholdelse af hjemmeside koster pr. mdr. kr. 200, Susanne Kjøjgaard fremlagde 
på fremragende vis model af hjemmeside. 
Prisen for etableringen af hjemmesiden er endnu ikke fastsat, der er afsat kr: 15000. 
 
4d. Det besluttes at sige ja tak til lamper som foreslået i dagsorden. Hvis kommunen ikke vil betale 
for strøm, betales den af grundejerforeningen. 
 
4e. Begge tilbud på snerydning ubrugelig på grund af formalia ikke var overholdt. 
 
5. Der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af Jesper Wittchen, Lenny Madsen, Erik Sachandorff 
og en kørelærer Jørgen Pedersen. De skal blandt andet se på hvordan det er muligt at få farten på 
vejene sat ned. En fra gruppen vil deltage i et møde med politiet om trafik som finder sted. 5. marts.   
 
Der tages beslutning om en fest for hele området til næste møde. 
 
6a. Ingen sager til orientering. 
 



7. Jesper Wittchen foreslår at advokat Keld Danielsen får 2 fl. Vin for hans hjælp til 
grundejerforeningens etablering. 
 
Mødet slut kl: 21 
 
 


