
Mødereferat grundejerforening område 6 26. jan 2015. 

Tilstede: Gerd, Jes, Mika, Jens og Niels. Afbud fra Simon. 

1. Godkendelse af referat for møde november: Godkendt. 

2. Referent: Jens 

3. Siden sidst: Træfældning, stubfræsning og terrænretablering er udført. Hedeselskabet afventer, at 

jorden er frosset, før der udføres beskæring af træer i hele området. 

Diskussion om omfanget af saltning. Jens kontakter Allan om kriterier for saltning i området. Gerd 

bemærkede, at der har været sneryddet påfaldende lidt, når der er faldet sne, og saltet, uden at 

det så ud til at være nødvendigt. Område 10 har indgået et forlig med det fyrede gartnerfirma for 

30 000 kr. til fordeling mellem foreningerne. Omfanget af græsslåning i område 10 tages op på GF. 

4. Ekstraordinære opgaver: 

Der mangler forslag fra Hedeselskabet for plantning af erstatningstræer. Jens rykker for svar. Der er 

behov for udskiftning af sandkassen. Jens undersøger mulighederne. Jes og Mika meldte sig som 

hjælpere.  

5. Løbende opgaver: Mika og Simon har meldt sig som fastelavns arrangører, til afholdelse 28. 

februar. (For at undgå kollision med vinterferie). 

6. Foreningens hjemmeside. Hjemmesiden fastholdes på samme niveau som i dag, anvendes som en 

offentlig dropbox for foreningens dokumenter. 

7. Foreningens økonomi: 

a. Regnskabsåret regnes fra 1/1 – 31/12. CVR registeret har sat en skæv startdato på, men det 

er fordi foreningen anses for startet på datoen for CVR nummerets udstedelse. 

b. Budget 2015 

i. Særlige planer: Træer mellem parkeringspladserne er sølle, de bør omlægges. 

Forslag udarbejdes til forelæggelse på generalforsamlingen, indarbejdes ikke i årets 

budget. I forbindelse med næste møde gennemgås området i fællesskab for 

prioritering af belægningsopgaver. Der budgetteres med 75.000 til 

vedligehold/nyanskaffelse (træplantning og sandkasse). 

ii. Der budgetteres med 120.000 kr. til område 10 i 2015. 

iii. Der budgetteres med 2 kontingentrater. 

c. Banken har ikke fremsendt kontoudtog. Jens efterlyser for de aktuelle kontonumre. 

(Eventuelt sendt til Virk postkasse?). 

8. Forberedelse af generalforsamling: Generalforsamling afholdes 6. maj. Kommunen har afhændet 

lokalerne på Kammerrådensvej, Caroline Mathilde lokalet på biblioteket er bestilt. Ved indkaldelsen 

skal der gøres opmærksom på, at sygesikringsbeviset skal være registreret som lånerkort, for at 

oplåse døren til biblioteket. Jens bestiller 4 ekstra stole hos biblioteket. 

9. Næste møde afholdes 13. april, kl. 19:30 på Ørbækgårds Alle 615. 

10.  Eventuelt. 

  

 


