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Mødereferat 

 

Tema: GF Skoleparken, Konstituerende bestyrelsesmøde 
 
Dato: 05-05-2017  

  
Referent: Jørgen Nielsen 
 
Deltagere: Bo Damgaard Vestner 
 Peter Konradsen 
 Jørgen Nielsen 
 Susanne Christensen 
 Erik Jørgensen 
 Bjarne Christiansen, revisor 
 Birgit Hansen, suppleant – afbud 
 Kim Christensen, gæst 
 
Fordeling: Bestyrelse og suppleant 
 Hjemmesiden ”GF-Skoleparken.dk” 
 
Agenda: 
 

1. Konstituering af bestyrelsen 
2. Bestyrelsesmøder for 2017/2018 og generalforsamling 2018 
3. Dokumenter til hjemmesiden 
4. ”Borgergruppen – Stop Motorvejsstøj” 
5. Økonomi 
6. Forslag til ”interessante forslag” på generalforsamlingen? 
7. Næste møder, ændringer 
8. Eventuelt 

 

Pkt.: Referat/Beslutning: 

Ad 1. Bo udsendte den 20. marts mail til de på generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer med 

forslag om, at bestyrelsen konstitueres som den tidligere bestyrelse. Konstitueringen bekræftes 

hermed og er besluttet af den samlede bestyrelse, således: 

Formand: Bo Damgaard Vestner  Brombærvej 7  3450 Allerød 

Næstformand: Peter Konradsen Solbærvej 30 3450 Allerød 

Kasserer: Jørgen Nielsen Brombærvej 9 3450 Allerød 

Bestyrelsesmedlem,  

webmaster: Susanne Christensen            Solbærvej 17 3450 Allerød 

Bestyrelsesmedlem: Erik Jørgensen            Solbærvej 22 3450 Allerød 

 

Der skal ikke foretages nogen form for anmeldelse til Allerød Kommune, da bestyrelsens formand 

fortsat er Bo. 

 

Ad 2. 

 

 

 

 

 

 

Det var tidligere aftalt, at dagens konstituerende møde skulle have været afholdt 21. april, men har 

måttet udskydes til d.d. Ændringer til den tidligere fastlagte plan for afholdelse af B-møder 

fastlægges på næste møde hos Bo den 21. juni. Der afholdes i alt 4 B-møder for året. Afholdelse af 

ordinær generalforsamling fastholdes til afholdelse tirsdag, den 20. februar 2018 på 

Ravnsholt Skolen. Herefter indsættes aftalte datoer på hjemmesidens kalender. 



  
     

 Side 2 af 2 

Ad 3. 

 

 

. 

Følgende dokumenter er indlagt på vores hjemmeside, således: 

• Formandens beretning for 2016 og referat fra generalforsamlingen 

• Det godkendte regnskab for 2016 og det godkendte budget for 2017 

• Kontingentopkrævning for 2017 med forfaldsdato 30. april 2017 

• Container-liste m.m. og datoer er indlagt på kalenderen. 

 

Ad 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad 5. 

Formanden har 20. april modtaget email fra en gruppe af private grundejere ”STOP Motorvejsstøj” 

med anmodning omkring ”at støtte op omkring” gruppens arbejde i form af ”underskrift ” fra 

formanden. Bestyrelsen drøftede det fremsendte brev af 03. marts 2017. 

Efter nærmere drøftelse besluttede bestyrelsen, at bestyrelsen som helhed eller formanden alene 

ikke kan underskrive det fremsendte materiale i denne henvendelse. Det besluttedes i forsættelse af 

drøftelsen, at videresende det modtagne brev på email til alle medlemmerne i G/F Skoleparken, idet 

det skønnes at være op til det enkelte medlem, at tage stilling til og støtte op omkring 

interessegruppens opfattelser og meninger. 

Bestyrelsen har efterfølgende modtaget opdateret materiale fra ”Borgergruppen”, ligesom man ofte 

har kunne følge aktivitet og beslutninger omkring disse forhold i Allerød Nyt. 

 

Kasseren oplyste, at der i forbindelse med kontingentbetalingen for 2017 med forfald den 30. april, 

fortsat manglede indbetalinger fra 23 medlemmer den 1. maj. Web-moster har – efter aftale med 

kasserer og den øvrige bestyrele - således udsendt ”fælles rykkerskrivelse” på email tilsamtlige 

medlemmer i G/F Skoleparken. Dette tiltag betød, at der alene resterede 3 indbetalinger af 

kontingent den 4. maj. Disse 3 indbetalinger er efterfølgende modtaget den 9. maj. 

Det samlede indestående på vores konti i Danske Bank udgør pr. 5. maj i alt kr. 69.149,10. 

 

Ad 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad 7. 

 

 

 

Bestyrelsen drøftede situationen omkring forholdet ”at kun 10 medlemmer samt 2 fuldmagter” var 

repræsenteret på generalforsamlingen i februar måned. Kan vi i bestyrelsen gøre noget for at bedre 

denne situation? Skal der være ”særlige forhold” på dagsorden for at ”lokke” medlemmerne? 

Eller skal vi gå tilbage til afholdelse af generalforsamling om søndagen med rundstykker og kaffe 

m.m.? Hvis der er input fra medlemmerne – så lad os høre om det! bestyrelsen@gf-skoleparken.dk  

 

Næste B-møde 21/6 kl. 19.00 holdes hos Bo (B7) hvor vi skal smage grillpølser fra den store Weber 

grill på terrassen. 

På dette møde aftales nye mødedatoer for de kommende B-møder.  

 

Ad 8. 

 

Dette møde afholdtes hos Susanne og Kim (S17) idet bestyrelsen var enige om, at gå væk fra det 

sædvanlige ”restaurant-besøg” i forbindelse med det konstituerende bestyrelsesmøde. Tak til 

Susanne og Kim for et godt arrangement. Sagen var ”BØF” fra Kim´s grill. 

 

  

 

mailto:bestyrelsen@gf-skoleparken.dk

