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18 november 2015 

Til: Medlemmer af grundejerforeningen 

Emne:  Referat fra bestyrelsesmøde d. 18 november 2015 

 

Fremmødte var følgende: 

 

Formand Jørgen Brøndum, 

Næstformand Benny Andersen, 

Formand for sti, skel og hegn Peter Hauch, 

Kasserer Anne Møller, 

Bestyrelsesmedlem Kate Jacobsen, 

 

Bestyrelsesmedlem Dennis Møller havde forfald, 

Suppleant Jimmi Olsen havde forfald. 

 

 

1) Nyt fra formanden. 

 

Det tidligere hos FIH-bank indestående er nu blevet overført til foreningens konto i Nordea 

som aftalt ved sidste bestyrelsesmøde. 

 

Jørgen informerede om oplysninger fra Grundejerforbundet vedrørende bl.a. 

kystsikringsproblemet og i hvilken grad de kystnære grundejere skal deltage i udgifterne 

herfor. Der foreligger ikke nogen endelig afgørelse. 

 

M.h.t. spærringen på Park allé, som er godkendt af kommunen, er der stadigvæk ønsker fra 

grundejetforeningen Fuglevangen om at få den fjernet. Både kommunen og Vejdirektoratet er 

involveret, og der forligger ingen afgørelse endnu. Et aspekt som også vil påvirker 

konsekvenserne i.f.m. vejspærringen er, at vort område tidligere var underlagt 

landzonereglerne men med den nye lovgivning vil høre under byzonereglerne. 

 

Vandværkets arbejde med at installere elektroniske vandmålere skrider hurtigt frem og er 

snart færdigt i afd. III af grundejerforeningen. Der klages i øvrigt over alt for stort vandspild 

i vort område, og der foretages derfor omfattende udskiftning af vandledninger. 

 

  

2) Nyt fra næstformanden. 

 

Benny henviste til det udsendte notat om mulig TV overvågning af vort område af 15 

september. Det viste sig, at der allerede tidligere i bestyrelsen havde været foretaget 

undersøgelse af TV-overvågning, som havde nævnt muligheder for transmission af signaler 

fra kamera til server via mobilnettet. Det blev aftalt at Benny går videre med sagen, inden den 

forelægges generalforsamling og politimester. Alternativt vil Benny se på andre 

forebyggelsesmåder. 
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3) Nyt fra kasserer. 

 

Anne forelagde en oversigt over udgifter til dato, og de blev sammenlignet med budgettet for 

2015. Såfremt der ikke sker større uforudsete ting inden årets udløb, skulle det samlede 

budget kunne overholdes. 

 

 

 

I forbindelse med næste års budget, som skal forligge inden næste bestyrelsesmøde, skal gives 

oplysninger til Anne om forventede budgettal, som vi hver især måtte kunne skønne. 

Benny, husk evt. TV-installationer. 

Kate , husk undersøgelse af mulighed for udsendelse af meddelelse til grundejerne gennem e-

boks. 

 

4) Nyt fra sti, skel og hegn. 

 

Peter berettede om de løbende sager som verserer hos vor sagfører. Udfaldet for nogle af disse 

sager vil sandsynligvis have afsmittende indvirkning på nye sager. 

 

Peters korrespondance med kommunen vedrørende vore to drænprojekter blev diskuteret. 

 

Et specielt problem med høje træer som i tilfælde af en kraftig storm vil kunne vælte og 

beskadige naboens ejendom blev diskuteret. Det blev aftalt at henstille til grundejerne at 

kontrollere med deres forsikringspolice i hvilket omfang en sådan skade er dækket. 

 

 

Nyt bestyrelsesmøde blev fastlagt til den 10 februar 2016 hos Peter Hauch kl. 18:30. 
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