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REFERAT AF BESTYRELSESMØDE AFHOLDT D. 25. MAJ 2009 
 

 

 
Sted: Frydenslund nr. 11  

 

Deltagere: Arne (nr. 1), Kasper (nr. 9), Bitten (nr. 11), Bent (nr. 8), Stefan (nr. 18), Lene 

(nr. 10) og Thomas (nr. 14). 

 

1. Godkendelse af sidste referat 

1.1.  Referatet fra sidste møde d. 12. januar 2009 blev godkendt. 

 

2. Konstituering af bestyrelsen 

2.1. Bestyrelsen blev konstitueret som følgende: 

 Formand: Arne 

 Næstformand: Bitten 

 Sekretær: Thomas 

 Kasserer: Kasper 

 Bestyrelsesmedlem: Stefan 

 Suppleanter: Lene og Bent 

 

3. Opfølgning på generalforsamlingen 

3.1. Bestyrelsen gennemgik kommentarer og bemærkninger som fremkom ved 

generalforsamlingen.  

 Placering af en ekstra sten ved den nye sti med forbindelse til Lykkebjergvej. 

Bestyrelsen arbejder videre på dette. 

 Placering af sten ved enkelte hjørner på stikvejene, hvor der er problemer med, at 

lastbiler påkører kantstene. Bestyrelsen arbejder videre på dette. 

 Etablering af bålplads på fællesarealet. Bestyrelsen vurderede, at det ikke var 

muligt, at nå dette inden Skt. Hans, hvorfor bestyrelsen i stedet vil tage kontakt til 

Præsthøj Grundejerforening og forhøre om mulighed for fællesarrangement med 

dem. 

 Gennemgang af status på mangellisten i forhold til overdragelsen af området fra 

Horsens Kommune til grundejerforeningen. Bestyrelsen følger op på resterende 

mangler med kommunen. 
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 Etablering af ”Mariehøns” (vejbump) på den østlige stikvej. Bestyrelsen vil forhøre 

Horsens Kommune om muligheder og regler herom. 

 Etablering af et yderligere vejbump ved Gedved-byskiltet (nær den nye sti). 

Bestyrelsen vil forhøre Horsens Kommune om muligheder og regler herom. 

 Fartkontrol på Lykkebjergvej. Bestyrelsen vil tage kontakt til politiet, for at gøre 

opmærksom på den til tider høje hastighed inden for byzonen. 

 

4. Økonomi 

4.1. Status fra kassereren. Den resterende bestyrelse havde ingen kommentarer hertil. 

 

5. Færdiggørelse - status 

5.1. Bestyrelsen gennemgik mangellisten som nævnt under pkt. 3.1, samt opdaterede 

denne. Status på færdiggørelsen kan løbende følges på grundejerforeningens 

hjemmeside. 

6. Evt. 

6.1. Intet 

 
 
 
01.07.2009 
Bestyrelsen, Grundejerforeningen Frydenslund 


