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REFERAT AF BESTYRELSESMØDE AFHOLDT D. 20. JANUAR 2019 
 

 

 
Sted: Frydenslund nr. 9  

 

Deltagere: Thomas (nr. 14), Stefan (nr. 18), Kasper (nr. 9), Pernille (nr. 9) og Bent (nr. 8) 

1) Økonomi. 
a. Det bemærkes til regnskabet, herunder ved fremlæggelsen til generalforsamlingen, at der 

mangler betaling af 3 x græsklipning og  1 x hegnsvedligeholdelse. 
Derfor er der et ”stort” overskud i 2018. 
Det skyldige beløb, som der ikke er modtaget opkrævning på, lægges i budgettet for 2019, 
som herefter vil vise et tilsvarende underskud i 2019. 
Der rykkes pt. Ikke for en regning hos Henrik Kjær (Gedved Entreprenørforretning), for det 
skyldige beløb. Der har senest i august 2018 været kontakt til Henrik Kjær. 

b. Regnskabet 2018 er godkendt. 
c. Kontingent 2019 foreslås uændret til 2.000 kr til grundejerforening og 500 kr. til vejfonden. 

Der fastsættes ikke et påkravsgebyr ved evt. rykker. 

2) Vejovertagelse. 
a. Klargøring af vejen er i gang, med forventet overtagelse i løbet af i år. Forventet 

færdiggørelse af vejen er ca. 2 mdr. fra igangsættelse. 
b. Fjernvarme kommer til at køre særskilt. De er ikke interesseret i at lægge rør i området nu. 

Der har været mange samtaler og ønsker herom, men punktet er lukket for nu. 
c. Evt vejlukning til Præstehøj. Punktet ligger stille/er lukket i forhold til kommune – så det 

står på stand by. 

3) Klipning af buskads ved nr. 9, på fællesområdet. 
a. Det blev aftalt, at Henrik Kjær bestilles til, at foretage det nødvendige, så  der bliver et frit 

område på 1 – 2 meter over til nr. 9 og, så Henrik Kjær kan køre igennem med hans 
græsklipper uden problemer. 
- Kasper bestiller og aftaler. 

4) Generalforsamling, tirsdag den 26/2 19. 
a. Kasper, Bitten, Bent og Anders stiller op til deres poster igen, hvis der ikke er andre der 

ønsker, at stille op til posten. 

b. Bitten sørger for 3 x Othello lagkage, øl/vand, hyggesnolder samt fine lokaler 😉 
c. Kasper søger for power point samt indkaldelse. 
d. Thomas sørger for regnskab/budget. 

5) Botrygt.dk ? 
a. Næves som en idé, til generalforsamlingen, som beboerne kan gøre brug af. 

6) Kasper retter hjemmesiden til, så Thomas´s tlf.nr. 20281028 er anført som tlf.nr, hvor der kan 
rettes henvendelse til, hvis der ønskes saltning eller snerydning af vejen. Der foretages stadig en 
samlet vurdering af behovet af Thomas. 
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7) Diverse 
a. Intet  

 

20.1.2019 

Bestyrelsen, Grundejerforeningen Frydenslund 


