
Referat grundejerforeningsmøde 13. februar 2014 
 
 
1. Tilstede: Erik Schandorff, Ruth Fryndt Kim Bontofte, Anders Aalykke, Martin Hansen, 
Jesper Wittchen, Kjeld Lundsgaard, Jørgen Hundsdal,Susanne Kløjgaard, Ulla Probst, Jan 
Hollmann og Birgit Michailidis -Referant. 
 
Ikke tilstede: Lenny Madsen 
Afbud: Sussanne Folsø 
 
Kommentar til dagsorden: Klimaværket af Kim Bontofte behandles under evt. 
 
Fejl i referat dato, det var d.16. januar 
 
Rettelse til punkt 4 c 200 kr pr måned for hjemmesiden.  
 
3. Kim Bontofte hævder stadig at hus 88 ikke ligger under grundejerforeningens 
kerneområde. 
 
4d. Princippet med betaling af strøm til lamper er Kim Bontofte uening i, da han mener at man 
så kunne hævde at grundejerforeningen skulle betale mere af fællesstrømmen rund omkring, 
Jesper hævder dog at det kun er en nødbremse. Formand siger at det kun er en prøve. 
 
5. Fest er ikke på dagsorden 
 
4a. Snerydning fortsætter uforandret, men formand utilfreds med indsats.Nyt tilbud indhentes 
til sommer fra 3  aktører. 
 
Forslag til ansættelse af arbejdsmand. 
 
Brugerråd udsat til april p.g.a ny struktur, vi kommer til at hedde syd, Korsløkke nedlægges.  
Formanden foreslår en stor fest, vi har allerede et helt nyt party-telt. 
”Skurene” blev omtalt og diskuteret, de kommer på dagsorden ved næste møde. 
 
4b. Martin fremlægger de seneste tal i regnskabet, 1800 til vand i nyttehaver, som ikke bliver 
brugt, kommer på dagsorden på næste møde. 
Martin Hansen søger for at kigge på om vi kan få 45000 til plantning af æbletræer. Det er 
penge som blev bevilget for 3 år siden. 
Martin Hansen sender regskab til formanden og revisor. 
 
 
4c. Hjemmeside oppe at kører, og bliver præsenteret af Susanne Kløjgaard. Det vedtages at 
få en email adresse til grundejerforeningen, som selvfølgelig lægges ud på hjemmesiden. 
 Hele bestyrelsen skal logger sig på hjemmesiden. 



  
4d. Seminar foregår på Kristiansminde i Svendborg.  På første del af seminar underviser 
Michael Bruun Frederiksen i kommunikation. Der arbejdes på at få Anker Boye, Jane Jegind 
og 2 boligforeningsformænd til at stille op til debat.  
 
4e. Belysning bliver etableret. Af FAB. 
 
4f. Jesper Wittchen beretter om trafikken herude, der køres for stærkt og der køres over 
broen. Der foreslåes at Musrooms etableres på vores egne veje. Der foreslås at Korsløkke 
børnene fra 10 kl. kan stå for trafiktælling. 
Jesper Wittchen arbejder på at få et møde istand med de forskellige beslutningstagere ( Politi,  
fynbus o.lign.) 
 
Evt. Kim Bontofte fortæller om klimaværket. 
3 maj konferrence om energibesparelser i hus 88 alle er velkommen  
 
Ruth Fryndt taler om pullerter, og at fortove renses kommer med på næste dagsorden. 
 
Møde slut 20:50 
 
Regnskab Fra Martin Hansen vedlægges 
”Klimaværket” fra Kim Bontofte vedlægges. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


