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Bestyrelsesmøde afholdt d. 8. april 2018 hos Ida. 

Tilstede var: Peter Carlsen, Poul Bach, Ida Rasmussen, Harald jepsen, Martin Knudsen, Kurt 

Kristensen. 

Afbud: Marianne Ingeholm Larsen 

 

Dagsorden vist med bold skrift: 

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 15. februar 2018. Vedlagt. 

i. Referatet blev godkendt uden kommentarer. 
 

2. Planlægning af generalforsamlingen.  

a. Bestyrelsens underskrivelse af det reviderede årsregnskab 

i. Det reviderede årsregnskab blev godkendt og underskrevet 

b. Udsendelse/omdeling af indkaldelse til generalforsamling m.m. 

i. Kurt sørger for at udsende ”indkaldelse og bestyrelsens beretning” til 
medlemmer som har angivet en mail adresse. 

ii. Resten omdeles til grundejeres adresser i grundejerforeningen, med et 
udtrykkeligt ønske om at der bliver tilsendt Peter en mail adresse. 

iii. På generalforsamlingen besvarer det enkelte bestyrelsesmedlem spørgsmål om 
egne sager. 

iv. På generalforsamlingen orienteres om et indkomment forslag til 
bebyggelsesgraden under punktet indkomne forslag. 

 Forslaget er modtaget d. 4.april,  hvilket  i følge vedtægterne er for sent og 
derfor kan det ikke behandles som et forslag. 

3. Åbne sager 

i. Der er skrevet til Gribskov kommune om et manglende svar på jordpåfyldnings 

sagen som går helt tilbage til 2016. vi har bedt om et fyldestgørende svar. 

 

ii. Det er måske nødvendigt at få en aftale om græsslåning med en anden 

entrepenør. 

iii. Poul og Ida kikker på sagen og får et nyt tilbud hjem. 

4. Eventuelt, herunder tidspunkt for konstituerende møde. 
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i. Der har været generalforsamling i drænlauget d. 25.3, det blev meddelt at drænet 
fungerer perfekt. 

ii. Derudover er der tilstrækkeligt med midler i kassen til at dække eventuelle 
uforudsete udgifter i det kommende regnskabsår så der bliver ikke opkrævet 
medlemsbidrag i drænlauget denne gang. 

iii. Der er modtaget en skrivelse fra et medlem om Salgårdhøjsvejs tilstand som er 
under al kritik. Kurt laver en svarmail til medlemmet og kommunen 

iv. Bestyrelsen foretager konstituering umiddelbart efter generalforsamlingen 

 

 

Referent Kurt Kristensen 

 

 


