
Referat fra grundejerforeningsmøde den 16. juni 2014 

Fremmødt: Egon – Britta – Margit  – Anette – Peter.  
Afbud:  Berit - Morten. 
 

1. Velkommen til ny suppleant Egon. 
 

2. Anette fortsætter som sekretær på den betingelse at referatet kan være 2-3 uger 
undervejs. 
 

3. Evaluering af generalforsamling: Loppemarked er skrinlagt, der er enormt meget arbejde 
med det samt der er rigtig mange loppemarkeder rundt omkring. Hvis man kan samle en 
flok til fx legetøjs bytning på legepladsen så er er man naturligvis velkommen til det. 
 
Der var en del snak om vores store ønske om en bygning til diverse aktiviteter. Aktuelt er 
det ikke muligt rent økonomisk og det sætter også begrænsning at vi ikke har strøm og 
vand indlagt på legepladsen. 
 

4. Økonomi: 
Aktuelt ser det fornuftigt ud. Dog mangler en enkelt betaler. Der er afsendt flere rykkere. 
 

5. Sankt Hans fest i år falder sammen med studenterfester. Heks og pandekager laves om 
søndagen (kl 14) Peter & Anette. Anette finder tøj, Britta laver dej, Henrik laver kors til 
heks, Peter tænder op og medbringer øl/vand.  
 
Bål mandag aften. Peter sørger for benzin. Margit øl/vand og sange. Britta byder 
velkommen og forsøger at få lidt samling på tropperne. 
 

6. Flagermuseaften: 
Udflugt en søndag ved middagstid. Vogn landbrugs museum 10 august. Medbragte griller: 
pølser, kartoffelsalat, flutes. Peter og Britta er planlægger og laver indbydelse. 
 

7. Beplantning ved trappen. Afventer september / oktober. 
 

8. Evt.: 
Kommunen efterlyser steder hvor borgere føler sig usikre i trafikken. Britta har udfyldt 
papirer og sendt ind.  
 
Vores chikaner virker ikke optimalt, nærmest kun bussen tager farten af. Derudover er der 
problemer med vand/blade i vejkanten. Britta tager kontakt til kommunen.  
 
Forslag om indkøb af havetraktor. Kan vi samle 5-6 stk som kan skiftes til at slå 10-15 gange 
om året, forsikring, vedligehold etc. Vi har havemanden denne sæson ud, vi tager det op 
efter sommeren. 

 
Næste møde tirsdag 9 september kl 19.30 hos Anette. 

 


