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Bestyrelsesmøde afholdt søndag d. 9 februar 2020 deltagere: Kurt, Peter, Ida, Poul, Christina og Marianne. 

 
1.Bemærkninger til referat fra 26 oktober 2019 
 
             Ingen bemærkninger. 
 
2. Gennemgang af tilbud på asfaltering  
 

a. Tilbud fra Pankas, NCC og Colas gennemgås 
b. Bank finansiering eller ekstraordinær opkrævning 
c. Beskæring af grene på veje og rodskæring. 

(Materiale er tilsendt hvad angår pkt. 2a). 

 
A. Tilbud fra Pankas, NCC og Colas gennemgås 

 
Der er indhentet tre tilbud. Bestyrelsen anbefaler at gå videre med COLAS. 
 
Der indhentes tilbud fra COLAS på en samlet løsning, der omfatter hele  
Mælkevejen, den del af Kastorvej, der i dag er grusbelagt (9A og 9B) samt 
grusbelægning i rabat. 
 
Den del af Mælkevejen, som ikke er en del af grundejerforeningen, vil modtage 
brev via E-boks udsendt af Gribskov Kommune med tilbud om medfinansiering. 
Fordelingsnøglen mellem grundejerforeningen og de øvrige grundejere på 
Mælkevejen er 70:30 pct.  
  
Kurt oplyser, at Grib Vand telefonisk har oplyst overfor ham, at de vil finansiere  
udskiftning af eksisterende brønde til flydende brønde. 

 
B.  Bank finansiering eller ekstraordinær opkrævning 

 
Finansiering kan ske via opsparing i vejfond på ca. 1,2 mio. kr suppleret med   
låneoptag på ca. 1 mio kr. eller engangsopkrævning. 
 
3 mulige modeller for finansiering: 

 Lånoptagelse med afdrag over 13 år 

 Lånoptagelse inkl. kontingentforøgelse på 100 kr. årligt - afdrag over 10 år- 
 En gangs betaling på 4.300 kr. pr. Grundejer 

 
Vores advokat kontaktes forud for generalforsamling for at afklare kompetence til at træffe endelig 

beslutning. Det fremgår ikke tydeligt af vedtægterne. 
 
Sagen drøftes igen på næste bestyrelsesmøde. 
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C. Beskæring af grene på veje og rodskæring 
 

Poul har indgået aftale med Asger Petersen om besigtigelse næste søndag,  
således der kan foreligge tilbud på beskæring til næste bestyrelsesmøde. 
Beskæring er nødvendig forud for asfaltering. 

 
3.  stier fra veje til vores friareal, kan der gøres noget ved mudderet 
 

I forbindelse med besigtigelse vil der også blive indhentet tilbud på 10 cm flis på 
de stier ud til vores friareal, der er mest mudrede. 

 
4.  Efterretning fra Drænlauget. 
 

      Intet nyt siden sidste bestyrelsesmøde. 
 
5.  foreningens økonomi 
 

Regnskab for perioden 1.1 - 31.12 2019 blev gennemgået.  
Årets resultat er 104.459 kr. (svarer til aftalt niveau på  ca. +100.000 kr.) 

 
6. Ændring af vedtægter 
 

Nuværende vedtægter tager ikke højde for rammer for investering af opsparet  
kapital. Peter arbejder videre med forslag til næste bestyrelsesmøde. 

  
7. Åbne sager 
 

a.  Vand på vejene og i haverne, kan bestyrelsen gøre noget? 
 
Vand på vejene forsøges håndteret ifm. ny vejentreprise. 
 

8.  eventuelt 
 

 Christina har meddelt, at hun ikke genopstiller på generalforsamlingen som suppleant, da deres hus er sat 
til salg. 

 

Referent Marianne Ingeholm 
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