
Referat 
Bestyrelsesmøde onsdag den 7. marts 2018 

Kl. 19.00 hos Jørn, Bredkær 5 
 

 
Deltagere: 
Jørn Henningsen, Jacob Kort, Mia W. Pedersen, Peter Jørgensen, Henrik Wifstand, Lene 
Kærgaard, Monica Quorp, Flemming Norddahl Larsen og Connie Jonsson  
 
Afbud:  
 
Udeblev:  
 
 
Referent:  Connie Jonsson 
 

Bestyrelsesmødet var beslutningsdygtigt jfr. vedtægternes kap. 4 § 10 
 

  
 
Mødet med indledt med en kort orientering om hændelsen i weekenden, hvor en bil er 
blev overdynget med sne/jord. Der kommer et kort indlæg op facebook og på vores 
hjemmeside om hændelsen. 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Indsat ekstra punkt om genåbning af Grundkær øst 
 

2. Godkendelse af referat  
Godkendt 

 
3. Meddelelser fra formanden 

Svend har sendt mail videre fra Banedanmark, vi har ikke modtaget noget materiale fra 
Banedanmark selvom de tidligere har sagt at der bliver sendt ud til alle. De havde valgt 
et andet støjværn, end det der var aftalt. Lige umiddelbart kan vi ikke gennemskue om 
det har nogen betydning for os. 
 
Flemming spørger til støjskærm på Havnevejen, servitutten omkring støjværnet, er 
ikke til at finde og den er ikke tinglyst. Derfor er sagen nok lukket. 
 
Der var kommet en henvendelse på, at en ikke have tv-signal på Allingvej, men det 
endte ud med at det måske var hendes ruter der var noget galt med. Lene har fået sat 
en ny forstærker på, og nu virker signalerne hos hende, selvom Yousee siger det ikke 
er nødvendigt. 
 
Henrik har haft fat i endnu en lastbil der har parkeret Allingvej, og han har haft fat i 
Michael Daugaard. 



 
Yousee kommer den 12. marts 2018 og opgradere vores system og der kan være 
nedbrud hele dagen på anlægget. De ville gerne have adgang til anlægget, men vi har 
ikke nøgle det er kun Yousee der har adgang til hovedboksen. 
 

4. Meddelelser fra kasserer 
Vi har fået de sidste indbetalinger. 
 
Budget gennemgået, der ligger en stigning på kontingent og tv på 100 kr. til 
generalforsamlingen. 
 

5. HOFOR 
Lene havde kontaktet Morten Beha, og sendt alt korrespondance til ham. Da hun ikke 
hørte fra ham ringede hun så til ham og han havde videregivet det til hans chef, men da 
de ikke er part i sagen så kunne de ikke gøre noget. Han foreslog at vi skulle tage 
kontakt til Mikkel Dencker, da han sidder med i HOFOR bestyrelse, så måske vi kunne 
få noget kontakt og hjælp. 
 
Lene prøver at kontakte Bo Bonnerup som var med både under først møde og til det 
sidste møde, hvor han syns det var mere end rimeligt de bemærkninger vi havde. 
Efterfølgende vil hun prøve at tage kontakt til Mikkel Dencker, for at se hvad det ville 
give. 
 
Overvejelser går på at få akt indsigt i vores sag, nu når vi ikke kommer nogen steder. 
 

6. Generalforsamling 
Connie laver tilmelding til mad til en uge før. 
Jørn bestiller maden. 

 
7. Fastelavnsfest 

Arrangementet gik forrygende. Ny rekord i 2018. 
 

8. Grundkær problemer med parkering 
Orientering om mail fra beboer på Grundkær. 
Der lægges en mail ud i postkasserne om at der bliver åbnet, men hvis der parkeres på 
stien igen, så lukkes stien permanent.  
 

9. Eventuelt 
2 beboer har klaget over at affald ikke er taget med. 
 
Badekabine smidt på Vesterskel. 
 
 
 
Slut kl. 20.56 
 


