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REFERAT AF BESTYRELSESMØDE AFHOLDT D. 6. OKTOBER 2008 
 
 
 

Sted: Frydenslund nr. 10  

 

Deltagere: Arne (nr. 1), Thomas (nr. 14), Kasper (nr. 9), Lene (nr. 10), Bitten (nr. 11) og 

Stefan (nr. 18). 

 

1. Opfølgning fra sidst 

1.1. pkt. 1.1 og 1.2 i sidste referat overføres til dette 

 

2. Økonomi 

Kasper gav en økonomisk status på grundejerforeningens økonomi.  

2.1. Faktura fra Gartner vedr. græsslåning er modtaget 

 

3. Status på Kommunens arbejde 

3.1. Der er konstateret forskellige mangler ved kommunens arbejder bl.a. 

3.1.1. rabat langs den øverste del af cykelstien 

3.1.2. afspærring for enden af cykelstien mod Lykkebjergvej 

3.1.3. kanter på eksisterende del af cykelstien er knækket  

3.1.4. Overgang mellem cykelsti og fortov ved nr. 10 

3.2. Lene holder øje med om vandet løber af cykelstien 

3.3. Bitten holder øje med afvandingsristen ved ”Frydenslund krydset” 

3.4. Det skal tages op med kommunen igen om det er muligt at få etableret endnu et fart 

bump på Lykkebjergvej. 

4. Bestyrelsesmøde før jul 

Næste møde er d. 01.12.2008 i nr. 1 kl. 19:00. Stefan medbringer smørrebrød, bitten lidt til 

den søde tand og Arne øl/vin. Husk alle sammen at købe pakke til pakkeleg. 

 

5. Fastlæggelse af dato for generalforsamling 

Generalforsamlingen er fastlagt til d. 24.02.2009. 

Arne reserverer Højbo, laver indkaldelse til alle beboere samt samler op på indkomne forslag. 
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6. Forslag og vedtægtsændringer der kan forberedes til næste møde 

Intet 

 

7. evt. 

7.1. Arne snakker med Gedved entreprenørforretning om at han ikke må bruge store 

maskiner til græsslåning. 

7.2. Der blev stillet forslag om etablering af et bålsted på grundejerforeningens arealer 

7.3. Det blev vedtaget at beløbet til skt. Hans sættes op til 1.000,-  

7.4. Det blev vedtaget at grundejerforeningen næste år vil arrangere skt. Hans 

7.5. Lugt fra slagteriet blev diskuteret  

7.6. Legeplads på grundejerforeningens arealer blev diskuteret  

7.6.1. Thomas undersøger forskellige muligheder for etablering og 

finansiering af legepladsen 

7.6.2. Arne undersøger forsikringsforhold omkring en evt. legeplads 

 

 
06.10.2008 
Bestyrelsen, Grundejerforeningen Frydenslund 


