
Bestyrelsesmøde tirsdag d. 11. marts 2010, hos Carsten 
 
Til stede: Torben Guldbrandsen (nr. 3), Peter Møller Nielsen (nr. 24), Eva Leth 
(nr. 44), Jesper Mehlsen (nr. 48) og Carsten Vang (nr. 62). 
 
Ad grundejerforeningen: 
 

1. Konstituering 
Jesper genvælges som formand, Peter som kasserer og Carsten som se-
kretær. 
 

2. Økonomien 
Alle grundejere har betalt kontingent, og der er dags dato brugt 4.944 
kr. til november måneds container sidste år og til generalforsamlingen. 
Budgettet ser for nuværende ud til at kunne holde. 
 

3. Opsamling fra generalforsamlingen 
a. Der fremkom ingen forslag på generalforsamlingen. Mogens Benne-

kovs indlæg om korrekt fyring i brændeovn og pejs blev vel modta-
get.  

b. Forslag til emne for kommende generalforsamling: Sikring af vore 
huse i forhold til indbrud. Eva kontakter politiet for at få en aftale 
med en medarbejder om at komme med et oplæg. Det kan evt. 
komme på tale at starte generalforsamlingen kl. 18.30 for at give til-
strækkelig plads til oplæg og samtale. 
 

4. Containerplan for 2010 
Følgende datoer blev fastlagt for de 8 containere (alle 20m3): 9-11/4 
(p.g.a. det sene forår); 30/4-2/5; 28-30/5; 25-27/6; 20-22/8; 17-19/9; 15-
17/10; 12-14/11. På baggrund af den tidligere vedtagne rotationsordning star-
tes der i år med stikvej 4.  
 

5. Medlemsoversigten 
a. Ajourføring af data 

Så vist vides, er der ikke sket ejerskifter siden generalforsamlingen. 
Medlemsoversigten er ajourført med et par nye mailadresser 
 

6. Hjemmeside 
a. Status 

Hjemmesiden er blevet væsentligt forbedret; men det er bestyrelsens 
vurdering, at det er begrænset, hvor meget den bliver brugt. Derfor 
opfordres fortsat til at gøre mere brug af den, f.eks. ved flere debat-
ter. 

 
7. Næste bestyrelsesmøde 

a. Tirsdag den 12. oktober kl. 19 hos Peter 



b. Generalforsamlingen 
Tirsdag den 9. november kl. 18.30. Bemærk det ændrede starttids-
punkt. Jesper reserverer Forsamlingshuset. 
 
 

Ad antenneforeningen: 
 

1. Økonomien 
Alle har betalt. To er flyttet fra Fuldpakke til Grundpakken. Det viser sig 
desværre, at CopyDan-afgifterne stiger noget mere end budgetteret, så-
ledes at vi skal regne med et mindre underskud på 1.200 kr. samlet set.  
 

2. Opfølgning på generalforsamlingen 
a. Fremtiden 

Der fremkom ikke nogen forslag. Telestyrelsen lægger stadig pres på 
Stofa og YouSee, for at de skal åbne deres forsyningsnet for andre 
udbydere; men bestyrelsen forventer ikke, at det kommer til at ske 
inden for det næste års tid. 
  

3. Eventuelt 
Intet 


