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REFERAT AF BESTYRELSESMØDE AFHOLDT D. 26. OKTOBER 2010 

 

 

 
Sted: Frydenslund nr. 1  

 

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

 

1. Godkendelse af sidste referat 

1.1.  Har ikke været møde siden generalforsamlingen 

 

2. Mangler i forhold til overlevering fra kommunen 

2.1. Der er ikke konstateret mangler – alt ser ud til at være tilfredsstillende 

 

3. Lukning af vej. 

3.1. Her er der intet nyt - vi holder kontakt med advokaten hos PL PL kæmper pt. mod 

overdragelser af faldefærdige veje fra kommuner der skal spare. Vi skal være 

opmærksomme på at vi måske får belysningen overdraget – hvis det sker skal vi have 

lavet det up to date mht. miljø-lys inden overtagelse. 

 

4. Økonomi 

4.1. Status fra kassereren. Den hårde vinter har tæret på kassen og vi har pt. Et underskud 

på ca. 10.500 i forhold til budgettet. Vi mangler Vintervedligehold 2010, best. Møder 

og Højbo forsamlingshus. Krydser fingre for en mild vinter. 

 

5. Generalforsamling 

5.1. Denne bliver Mandag 22. Februar 2011 kl. 19.00 i Højbo Forsamlingshus 

6. Næste bestyrelsesmøde 

6.1. Tirsdag 18. Januar kl. 19.00 i nr. 11 

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

denne. Status på færdiggørelsen kan løbende følges på grundejerforeningens 

hjemmeside. 

7. Evt. 

7.1. Der har været en del tung trafik ind over stien mellem nr. 7 og nr. 9 pga. byggeri. 
Efterfølgende er bygmesteren kontaktet og der vil blive ryddet ordentligt op samt at vi 
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sammen laver en besigtigelse af forholdene. Han er klar over at han har gjort i 
nælderne, men undskylder sig med at bygherren har givet lov !? 

7.2. Der mangler klipning ved stien i østre ende (på østre side), samt der må gerne klippes 
græs mellem diget og husene i det omfang at der er ryddet. Arne tager dette op med 
entreprenøren. 

7.3. Der er kommet nye naboer i nr. 26 – Arne får deres navne så de kan få PL bladet og få 
diverse informationer fra grundejerforeningen. 

 
 
20.11.2010 
Bestyrelsen, Grundejerforeningen Frydenslund 


