
Referat fra møde den 9. januar 2018 
 
Tilstede: Tom, Henrik, Elinor, Ayten, Inge og Ole Pedersen fra Alboa. 
Afbud: Jakob 

 
1.Godkendelse af Dagsorden og referat fra sidst. 

Referatet fra den 7-11-17 blev godkendt med tilføjelse af følgende  
”Der var enighed om, fra alles side, at der ønskes et samarbejde på 
demokratisk vis mellem alle foreninger” 
 
2. Sager til drøftelse/beslutning. 
 
2.a. Vedtægter: 
Vedtægter til orientering ved Inspektør Ole Pedersen fra Alboa. 
Tom tager kontakt til Tone, som er advokat og som bor i foreningen, for at 
hører, om hun vil kigge vedtægterne igennem for den ”store” og ”de små” 
grundejerforeninger. Der ønskes at der bliver overensstemmelse i indhold og 
tekst på tværs af vedtægterne. 
  
2.b. Forretningsorden til drøftelse. 
Bestyrelsen læser Toms forslag til forretningsorden igennem til næste møde, 
hvorefter vi kan få lavet et udkast til en forretningsorden. Tom drøfter også 
dette med Tone. 
 
2.c. Suppleant for formanden. Forklaring følger på mødet. 
Formanden ønsker at der fremadrettet kan deltage 2 repræsentanter fra afd. 
80. Årsagen er, at der er meget arbejde for en person og for at sikre bedre 
overlapning, når der kommer ny formand i afd. 80. For øjeblikket er det 
Ayten Kekec der er 2. repræsentant. 2. repræsentanten har ingen 
stemmeret. 
Der var enighed om at dette kunne lade sig gøre. 
 
 
 
 
 
 
 



3. Storskrald: 
 
3.a. Kan afd. 80. bygge en miljøstation på fællesareal. 
Plan og tegninger tages med til mødet 
Afdeling 80 er ikke helt afklaret omkring, hvilket behov miljøstationen skal 
dække, derfor bliver punktet udskudt til senere.  
Henrik sender oversigt over placeringen og den nuværende tegning som pdf 
til alle i bestyrelsen.  
 
4. Fodboldbane/multibane: 
Tegning og overslag til fodboldbane tages med 
Buuses tilbud på multibane til total pris inkl. Moms på 357.206,25 blev 
gennemgået. 
Vi fravælger Basket kurve og de små mål så prisen havner omkring 300.000 
inkl. Moms.  
Elinor tager kontakt til Buus for at få prisen lidt længere ned. Når den 
endelige pris er kommet, sender Elinor en mail rundt, hvorefter vi godkender 
pr. mail. 
 
5. Vejbump/Skilte:5a. Vejbump til drøftelse/ orientering 
Henrik har stadig ikke fået noget materiale fra en af ”hans grundejere” som 
arbejder med og har forstand på vejbump. Henrik vil rykke for materialet, så 
vi har noget at indsende til politiet og arbejde videre med. 
Henrik undersøger, hvordan nummer skiltet skal se ud, hvorefter Elinor beder 
Buus om at sætte det manglende nummerskilt op. 
 
6. Træer ved fællesarealet: 
Der er et ønske fra nr. 100.E om at fælde nogle træer på 
fællesarealet mellem nr. 100.E og 102. 
Tom kan orientere om, at træerne er fældet ifm. byggeriet. De omtalte træer 
stod slet ikke på fællesarealet. 
Beslutning om, hvad der skal gøres ved fællesarealet mellem nr. 100E og 
102, udskydes til foråret. 
 
7. Området ved søen: 
 
7.a. Bænke og borde ved søen: 
Vi beslutter at bestille 2 bænke til en pris af 3.562,50 inkl. Moms pr. stk.  
Disse bænke skal stilles på hver side af søen, hvor det lige kan lade sig gøre 



8. Orientering: 
 
8.a. Buus er startet, har været ved søen, men uden beregning: 
Buus har udbedret lidt på stien omkring søen og rundt om et kloak dæksel 
ved overgang til parkeringspladsen. Dette er ikke gjort helt tilfredsstillende, 
men da det er gjort gratis, skal der ikke klages.  
Elinor vil tage fat i Buus, da der ikke er ryddet ordentligt op efter beskæring 
langs Ormslevvej.  
 
Hundeskraldespande var ikke kommet med som punkt på dagsorden. Vi tog 
alligevel beslutning om at bestille 2 hundepose stativer hos Buus type 5 i 
grøn eller anden mørk farve. Elinor kontakter Buus ang. dette og forsøger at 
presse dem til en bedre pris en 6.250 inkl. moms pr. stk.  
 
8.b. Tilbageblik på 2017. Hvordan er det gået? 
Hvilken planer har vi for 2018. 
Intet ført til referat under dette punkt. 
 
9. Eventuelt: 
Intet til punktet 
 
10. Næste møde: 
9. april kl. 19.00 hos Inge, Salamandervænget nr. 52. 


