
Referat 
Bestyrelsesmøde onsdag den 20. marts 2019 

Kl. 19.00 hos Lene, Engkær 14 

 
Deltagere: 
Henrik Wifstrand, Jacob Kort, Peter Jørgensen, Flemming Norddahl Larsen og Jørn 
Henningsen, Lene Kærgaard 
 
Afbud:  Monica Quorp 
 
Udeblev: Mike Ahmed 
 
Referent: Lene Kærgaard 
 

Bestyrelsesmødet var beslutningsdygtigt jfr. vedtægternes kap. 4 § 10 
 

 
 

 
1. Godkendelse af dagsorden 

 
Godkendt 
 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde 
 
Godkendt 
 

3. Meddelelser fra formand 
 

Intet 
 

4. Meddelelser fra kasserer 
 

Jacob oplyser, at Hofor har sendt tegninger til brug for arbejdet i forbindelse med 
LER. Tegningerne indeholder dog ikke oplysninger om strøm og antenne føringer. 
Hofor har oplyst, at entreprenører fremover også skal kontakte Hofor vedr LER. Vi 
afventer ny web-master, hvordan vi håndterer LER opgaven fremover. Jacob har 
sendt opkrævninger ud for 2. kvartal. Alle har betalt for 1. kvartal, så  alle har derfor 
adgang til generalforsamlingen. 

 
5. Indkomne forslag til generalforsamlingen 

 
Der er modtaget 2 forslag til generalforsamlingen. Et vedr. opsætning af ladestandere 
til elbiler og 1 vedr. rensning af  mur, Bredkær 4, hvilket rettelig er muren, Bredkær 6. 
Vi har tidligere, i bestyrelsen, drøftet rensning af muren, Bredkær 6, på forandledning 
af Bent Lynggaard Nielsen, og blev dengang enige om, at vi risikerer at ødelægge 



muren, hvis den renses, hvilket også bliver svaret på generalforsamlingen. Der 
overvejs opsat et fodboldmål på plænen ved Bredkær 6. For at undgå, at fodbolden 
rammer ind på muren, påtænkes det derfor, at etablere et hegn og plante efeu, som 
med tiden vil kunne dække muren. 
 
Jacob vil fremføre på generalforsamlingen, at hver gang der fremsættes et forslag, og 
det bliver vedtaget, så koster det ofte penge, som af skal afholdes af beboerne.  
 
Vi bør henstille på generalforsamlingen, at beboernes fremsatte forslag til 
generalforsamlingen fremover indeholder et realistisk budgetoverslag, så der 
foreligger et ordentligt beslutningsgrundlag for beboerne. 
 
Mht til ladestandere til el-biler, er det også noget vi tidligere har drøftet i bestyrelsen. 
I det fremsendte forslag er det for det første alle, der skal betale for noget, få vil 
bruge. For det andet er det bestyrelsen, som foreslås stå for styringen af  brugen af 
ladestanderne. Det kommer ikke til at ske, for der er tale om frivilligt arbejde, og 
dette vil være en kæmpe opgave at pålægge enkelt personer. 
 
Vi bliver nødt til at afvente og se, hvad regeringen vil med deres klimaplan og 
udviklingen i forhold til opladning af el-bilerne. Vi risikerer, at anlægger bliver 
forældet. 
 
Jacob fremfører bestyrelsens synspunkter på generalforsamlingen til forslaget om 
opsætning af ladestandere til elbiler. 
 
Peter lægger forslagene på hjemmesiden d.d. 
 

6. Generalforsamling –  opgavefordeling 
 

Jørn sørger for mad, drikkevarer, køkkenrulle og paptallerkener, plasticsække. Jørn 
henter nøglen til lokalerne. Bestyrelsen mødes  i lokalerne kl. 17.30 

 
7. Eventuelt 

 
Jørn oplyser, at der var til 45 børn og 44 voksne til fastelavn. Det er ny rekord. 
Fastelavnsfesten kostede grundejerforeningen 1847 kr.  
 
Henrik udtrykte stor tak til Jørn og hans familie for det store arbejde i forbindelse 
med fastelavn. 
 
Jørn oplyser, at hækken på Drivkær ved sydlig P-plads er fjernet.  Papcontaineren 
bliver ikke tømt, selvom Allan ofte ringer og informerer kommunen om det.  Jørn 
fjerner parkeringsplads på Engkær 33 sammen med Allan, da beboerne er flyttet. 
 
Henrik oplyser,  at der på Allingvej d.d er blevet stjålet 2 skilte  vedr. parkering 
forbeholdt Allingvejs beboere. Tyveriet er anmeldt til politiet. 

 



Mødet slut kl.  20.25 


