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1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

 

2. Referat fra sidste møde 

Er Godkendt 

 

3. Meddelelser fra formand 

a. Kastanjetræer, beskæring. Sagen er sendt videre til Mikkel. De bliver beskåret til 

efteråret/vinter, når de er gået i dvale.  

b. Regnvandsbede bliver ryddet af Mikkel inden vinteren. De ryddes én gang efterår og én 

gang forår. 

c. Henvendelse fra beboer omkring træer i og nær gadekæret. De er plantet af Hofor og 

forbliver sådan. 

4. Meddelelser fra kassereren 
a. Besked fra Andel lumen: Regnskab afsluttet for 2021. 
b. Forventet underskud på årets budget, som skyldes ekstra regning for lamper til små p-

pladser ved Rebæk Alle. Et fordelagtigt tilbud som bestyrelsen sagde ja til. Udskydelse af 
projektet, ville blive endnu dyrere på sigt. 

  
5. P-selskab 

Referat om møde med p-vagt selskab: Der blev fremlagt de muligheder som et p-vagt selskab kan 
tilbyde. 
Stemning er at bestyrelsen stiller ’brug p-vagt selskab’, som forslag til generalforsamling. Stier og 
grundejerforeningens areal foran bommene ønskes kontrolleret.  
Årsagen er fortsat parkering på stierne og løbende henvendelser fra beboere omkring dette. 
Bestyrelsen har mulighed at aflåse bommene, men dette straffer alle beboere på de enkelte stier, 
selvom det kun er relativt få beboere som er årsagen. Det er en særdeles upopulær løsning.  
 

6. Opdatering af hjemmeside. 
Er i fuld gang. Enkelt dokument skal fremskaffes i word format for redigering. 
 

  



7. Fældning af træer.  
Se meddelelser fra formand. De bliver ikke fældet, men studset. Der kigges desuden på et træ nær 
Drivkær 34, da det er gået ud.  
 

8. Fibernet 
Der rykkes hos Yousee ift. igangværende arbejde med fibernet. Bestyrelsen mener ikke at der skal 
gives yderligere tilladelser til arbejde i området inden fejl og mangler er udbedret. Det handler bl.a. 
om flisebelægning der ikke er lagt ordentligt.  
 

9. Thomas. Henvendelser fra beboere. 
a. Ønske om handicap p-plads. Der inddrages en fri p-plads i området nær vendepladsen på 

Kærmark. Pladsen får et nummer tilknyttet den pågældende beboer. 
b. Ønske om foreningens tilladelse til nedgravning af kabel fra egen husstand til carport med 

henblik på senere opsætning af ladestander. Bestyrelsen mener at dette skal stilles som 
forslag til generalforsamling af den eller de beboere der ønsker det, da arbejdet kan blive 
omfattende og påvirke naboer og ikke mindst vores drænanlæg. Til sidstnævnte skal Hofor 
give ok for gravning.    

 
10. Bordet rundt 

- 

Mødet sluttede kl. 20.40 

 


