
 
 

 
 

 

 

 

BESTYRELSESMØDE  
22.12.2019 KL. 12.30 

 

Deltagere: Ole Hansen (OH), Thomas Eriksen (TE), Rasmus Sinding (RS), Karina Kofoed-Nielsen (KKN), 
Kasper Jeppesen (KJ) & Maria Riis (MR) 

Afbud: - 

Sted: Hos Maria  
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1. Valg af referent = MR 
2. Riste v/ KKN & KJ  

a. Tilbud A: via firmaet Avos (samme som nuværende i etape 1) 170 meter plus skruer 
for 60.000 kr. plus moms – man står selv for montering.  

b. Tilbud B: lokal smed – skal have et starttilskud før han vil lave et tilbud og en 
prototype – pris vil ligge i omegnen af 1.000-1.200 kr. pr. meter  

c. Tilbud C: via KJ afventer vi en risttype ultimo januar/primo februar i støbejern, 
priside vil måske være 1.200-1.800 kr. pr. meter 

= Vi arbejder videre med forslagene på de næste bestyrelsesmøder.  

3. Orientering om hule i træet v/ RS 
a. RS har talt med Morten, som er formand i Klyngehusene (Odinsvej/Thorsvej) 

omkring hulen og alt er ok. Det er aftalt at hulen fjernes, såfremt den giver 
anledning til problemer, og naturligvis den dag den ikke benyttes længere.  
Problemet består i, at deres hund begynder at gø, når der er børn der bruger hulen, 
hvilket de synes er træls.  

4. Økonomi v/ OH 
a. Indbetaling af manglende morarenter fra 1 grundejer.    

= Er indbetalt uden yderligere.  

5. Hjemmeside-løsning v/ RS  
a. RS er gået i gang med at rydde op på den gamle hjemmeside.  
b. Når det er på plads, vil vi igangsætte arbejdet med en ny hjemmeside via ekstern 

leverandør.   
6. Telemast – svarfrist 3. januar 2020 

a. RS sender en reminder på Facebook og pr. mail.   
7. Emner til behandling 

a. Mails vedr. stendige 

= Vi har henvist til at bestyrelsen arbejder med et forslag til den kommende 
generalforsamling.  

8. Kommende datoer 
a. Generalforsamling forventes 9. marts 2020 kl. 19.00 – vi afventer endelig 

bekræftelse af lokale.  
b. Næste bestyrelsesmøde d. 7. januar 2020 kl. 19.00 hos OH og 28. januar 2020 kl. 

19.00 hos KKN.  
9. Eventuelt  

a. Palletank ved Digesløjfen bliver afhentet i starten af det nye år – KJ har afsat den.  
b. RS foreslår at grundejerforeningen står for en Fastelavnsdag for Klokkergårdens 

børn d. 23. februar 2020. RS vil arrangere det og invitere via mail/FB. 
Grundejerforeningen indkøber fastelavnstønde & fastelavnsboller.  

c. Vi drøfter valg af arbejdsdage-datoer på næste bestyrelsesmøde, så de kan meldes 
ud i god tid.  

d. Drøftet automatisk opkrævning af kontingent via betalingsløsning i banken eller Nets 
– vi vil arbejde videre med det på næste bestyrelsesmøde og indhente en pris.  


