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Mødedato:  Onsdag d.26. august 2015 Kl.: 19.00 
Mødested:   Zetnye Rasmussen 
 

 
 
 
Deltagere i mødet:   
 Palle Buus Jensen (referent) PBJ 
 Ditte Walther Jensen DWJ 
 Bent Holm  BH 
 Zetnye Rasmussen   ZR 
 Hans Arne Jensen  HAJ 
  
Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Godkendelse af referat af møde 6. maj 2015 
3. Vedligeholdelse af fællesarealer (Violvej). Fra deklarationen: 

 
 
 
 
 
 

4. Holdning til indsats vedrørende parkering. Relevante afsnit fra deklaration: 
 
  
  

5. Indkaldelse til generalforsamling 
6. Årsberetning, højdepunkter til denne 

i. ”Dialog” med kommune om flygtningeboliger – og fra orienteringsmødet? 
ii. Oprydning ved hundeluftning 

iii. Vedligeholdelse af fællesarealer 
iv. Rensning af regnvandskloakker 

7. Foreningens økonomi 
8. Budget for kommende år 
9. Eventuelt 
10. Næste møde 
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1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden blev godkendt som udsendt inden mødet. 

2. Godkendelse af referat af møde 6. maj 2015 

Referatet fra bestyrelsesmødet 6. maj blev godkendt uden bemærkninger. 

3. Vedligeholdelse af fællesarealer 

I henhold til deklarationen er det foreningens ansvar at holde fællesarealerne. Holder beboerne på 
en vej ikke selv de nærliggende arealer, må foreningen derfor sørge for vedligeholdelsen. Det kan 
ikke komme på tale at betale en beboer for opgaven. For det aktuelle område ved Violvej bliver 
foreningens gartner bedt om at tage det med sammen med sine andre opgaver for foreningen. 
Emnet bliver nævnt i bestyrelsens årsberetning ved den kommende generalforsamling, så alle er 
orienteret om, at manglende vedligeholdelse vil medføre udgifter for alle medlemmer.  

4. Parkering i området 

Der har været tilfælde, hvor campingvogne og andre køretøjer er parkeret i området i strid med 
deklarationen. Medlemmerne vil blive gjort opmærksom på reglerne i den kommende årsberet-
ning og at bestyrelsen er indstillet på at bringe eventuelle regelbrud videre til kommunen. 

5. Indkaldelse til generalforsamling 

Indkaldelsen til årets generalforsamling blev drøftet. Med hensyn til de praktiske ting sørger BH for 
smørrebrød, ZR for servietter og bestik og HAJ for øl og vand. 

Den færdige indkaldelse skal ZR have senest 30. august a. h. t. trykning. Fysisk omdeling sker 5 – 6 
august af ZR og BH. 

Generalforsamlingen begynder 1930, men bestyrelsen mødes 1900 på skolen. 

6. Årsberetning, højdepunkter 

Ud over de af PBJ foreslåede emner, skal den mulige skolelukning medtages. 

7. Foreningens økonomi 

Der var ikke noget bemærkelsesværdigt ved økonomien. 

8. Budget for kommende år 

ZR forelagde et forslag til budget for det kommende år, der svarer til det netop afviklede år. Der 
var ingen bemærkninger. 

9. Eventuelt 

PBJ har modtaget en mail fra et sikringsfirma og har selv været i kontakt med et andet. Firmaer 
stiller gerne op til et arrangement i en grundejerforening. Om der er interesse for et arrangement 
eventuelt suppleret med deltagelse fra Det Kriminalpræventive Råd vil generalforsamlingen blive 
spurgt om. 
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10. Næste møde 

Fastlæggelse af næste møde er op til den kommende bestyrelse. Der blev derfor ikke aftalt nogen 
dato. 


