
Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 8. marts 2016 kl. 19.00 

hos Carsten. 
Til stede: Carsten Vang (nr. 62); Erik Baatrup (nr. 21); Mogens V. Frederiksen (nr. 7); Peter Møller 

Nielsen (nr. 24); Torben Guldbrandsen (nr. 3). 

  

Grundejerforeningen 
  

1. Konstituering af bestyrelsen 

Torben fortsætter som formand, og de andre poster besættes med uændret bemanding: næst-

formand: Erik; kasserer: Peter; referent: Carsten; web-ansvarlig: Mogens. 

 

2. Opfølgning på sidste bestyrelsesmøde 27. oktober 2015 

Intet at bemærke. 

 

3. Opfølgning på generalforsamlingen 9. november 2015 

Lading Mejeri havde leveret et godt og varieret ostebord til prisen. Der var en del ost til overs 

efter arrangementet. 

 På Generalforsamlingen blev bestyrelsen opfordret til at bede kommunen om at få gade-

lamperne udskiftet. Frem mod 2018 vil kommunen imidlertid udskifte alle gadelamper til 

LED-lamper efter en forud fastlagt plan. Risskovområdet vil efter planen få gadelamperne ud-

skiftet mellem dec. 2016 og august 2017. Bestyrelsen skønner på den baggrund, at det er 

unødvendigt at rejse sagen over for Kommunen. 

 

4. Nye tilflyttere i nr. 26 pr. 01-12-2015 

Ingen andre tilflyttere vides at være kommet. P.t. er der ikke huse til salg på vejen.  

 

5. Containerplan for 2016 

Første gang: 23.-28. marts (påskeferie), på stikvej 2 

21.-24. april, stikvej 3 

20.-22. maj, stikvej 4 

24.-26. juni, stikvej 1 

19.-21. august, stikvej 2 

16.-18. sept., stikvej 3 

14.-16. okt., stikvej 4 

11.-13. nov., stikvej 1. 

 

Torben kontakter snarest Bendt Hansen om containere og datoer. 

  

6. Dato for generalforsamling 2016 

Mandag den 7. nov. Torben reserverer lokale i Sognegården. 

  

7. Næste bestyrelsesmøde 

Mandag den 31. okt. hos Erik. 

 

8. Eventuelt 

Skiltet ind til stien til Elmsager er (igen) overmalet. Mogens vil tage et billede af skiltet og 

anmelde det til kommunens hjemmeside "Giv et praj".  



 Den 17. marts deltager Torben sammen med Vita og John i generalforsamlingen for den 

store Vejlby-Risskov Grundejerforening. 

 Er tiden inde til at lave en vejfest på vejen i betragtning af, at mange nye tilflyttere er 

kommet til? Alternativt kunne man overveje at lave en udflugt fra vejen. Bestyrelsen er posi-

tiv over for forslaget. Erik tænker videre over muligheder og ideer.  

  

Antenneforeningen 
  

1. Efterveer efter sluk for analoge kanaler 9. februar 2016 samt efterfølgende kanalomlægning 

24. februar? 

Ingen har reageret. 

  

2. Eventuelt 

Intet. 

 

Referent: Carsten (62) 


