
 
 

 
 

 

 

 

BESTYRELSESMØDE  
14.10.2021 KL. 19.30 

 

Deltagere:  

• Karina Koefoed-Nielsen (KKN) 
• Maria Riis (MR) 
• Rasmus Sinding (RS) 
• Kasper Jeppesen (KJ) 
• Ole Hansen (OH)  
• samt suppleant Emil Hejlskov (EH) 

 

Afbud: - KJ og EH 

 

Sted: Hos OH, Barnedysringen 6 
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1. Valg af referent - Valgt: OH 

 

2. Konstituering af bestyrelsen v/ alle 

Bestyrelsen konstituerede sig med MR som formand og OH som kasserer.  

 

3. Status på kontingent året 2021 v/ OH  

Restancer udgør kr. 54.000 – fordelt på 4 indbetalere. OH følger op. 

 

4. Opfølgning & evaluering af HedeDanmark for året 2021 (grønt vedligehold) v/ KKN 

Der har været løbende dialog om arbejdets omfang og detaljegrad – bl.a. at der 

skal slås rundt om skilte/træer osv. Største udfordring har været, at de arealer 

som kun skal slås 2 gange årligt blev slået 1 måned for sent. De har lovet det får 

topprioritet næste år, at det bliver til aftalt tidspunkt. Generelt er vi tilfredse med 

arbejdet. 

 

5. Vintertjeneste året 2021/-22 v/ alle 

Der er enighed om at fortsætte med HedeDanmark – vi har flere gange spurgt 

andre som har været dyrere, så vi føler os komfortable med pris/vilkår. 

 

6. Vild med Vilje samt planer for vores område inkl. skemaer fra rundingerne v/ MR 

Der foreligger et samlet oplæg fra vild-med-vilje udvalget. Der er dog behov for, at 

de tilretter det med de punkter, som beboerne på de enkelte veje er enige om. Og 

så vil det være udgangspunkt for en prioritering, der foretages af bestyrelsen og 

fremlægges ved en generalforsamling.    

 

7. Evaluering af arbejdsdag d. 3. oktober samt nye datoer for året 2022 v/ MR 

Bortset fra, at vejret var dårligt, var det en god dag, hvor de planlagte opgaver 

blev løst.  

Der planlægges en arbejdsdag d. 24. april 2022. 

 

8. Emner til afklaring / beslutning  
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1) Riste/net for afløbsrør v/KJ - Drøftet tilbud med kloakmester? Hvilket materiale 

& levetid udføres det i? (udskudt idet KJ ikke deltog i mødet). 

2) Tilbud/overslagspris på fremtidig asfaltbelægning på private veje v/KJ 

MR har fået en indikation via et asfaltfirma LT Asfalt, at man skal regne med ca. 

120 kr. pr. kvm – svarende til ca. 120.000 kr. pr. vej. Det betrygger os i, at de 

nuværende løbende hensættelser til fornyelse af veje er fornuftige. 

3) Gennemgang af oversigt over udestående opgaver v/ MR  

Genopretning af fællesareal ved Klokkestøberlodden er gennemført. 

Visuelt kort vedrørende område/vedligehold vurderes ikke længere relevant og 

slettes af oversigten. 

Stier udskiftes med slotsgrus er ligeledes gennemført og slettes. 

MR opdaterer oversigten over udestående opgaver. 

 

9. Fibia – opfølgning på asfaltlapning på Grubeløkken, Rundhøjskrogen & 

Barnedysringen v/MR 

Der er foretaget udfræsning og genopretning, så det anses for gennemført – og vi 

må følge holdbarheden på arbejdet. 

 

10. Eventuelle henvendelser til grundejerforeningen v/ alle 

Der har været henvendelse om et løst brønddæksel for enden af 

Randstenskransen. MR har taget kontakt til vores kloakmester for at få det ordnet. 

 

11. Eventuelt  

RS vil i 2022 igen stå for et fastelavnsarrangement for området. Det bliver søndag 

d. 27. februar 2022. 

Opsamling på punkter fra GF tages på næste bestyrelsesmøde. 

Vi skal have gennemført slamsugning af området her i efteråret. Kan vi få en bedre 

pris ved en 3-årig aftale? MR kontakter Jakob Spliid. 

 

12. Nyt møde  

Aftalt til fredag d. 19. november kl. 18.30 ”juleafslutning”. 


