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2. Ny trailer 

3. Hjertestarter 

4. Lyngsvinget, udstykning m.m. 

5. Støjforhold, Musikskolen 

6. Økonomi 

7. Vedligehold, G/F-stiområder 

8. Snerydning 

9. Referater fra bestyrelsesmøder 

10. Eventuelt 
11. Næste møde 

 
 
 

Pkt. Referat/Beslutning Ansv. Termin 

1. Mødeaktivitet (GF 2018) 

Den planlagte dato for afholdelse af generalforsamlingen – tirsdag d. 20. 

februar 2018 – kantinen på Kratbjergskolen (tidl. Ravnsholtskolen) er 

bestilt fra 19.00 til 22.00 

Jørgen færdiggør indkaldelse med regnskab og budget til omdeling i 

kommende weekenden 

Bo 

 

 

 

Jørgen 

 

 

 

2. Ny trailer 

Bestyrelsen vil anmode om bemyndigelse til at foretage indkøb af en ny 

trailer i 2018. Samlet anskaffelsespris kan maximalt udgøre kr. 10.000 

(netto). Indkøbet skal kunne indeholdes i "overskudsbeløbet for 2017 og 

2018", så formuen fra primo 2017, kr. 25.598 kan bevares. Grundlaget for 

forslaget er, at det vurderes, at trailerens slitage tilstand er så 

fremskreden, at det i de kommende år vil blive nødvendigt at foretage 

betydelige reparationer, som vurderes til samlet vil kunne overskride 

anskaffelsesprisen. Den nuværende trailer er købt i 2005. 

Jørgen/ 

Niels 
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Dette vil blive stille som forslag til Generalforsamlingen 

3. Hjertestarter"  
Bestyrelsen vil anmode om bemyndigelse til i løbet af 2018, at undersøge 

mulighederne for at etablere en "Hjertestarter"-station inden for G/F 

Skoleparkens fysiske grænser. Etableringen af en "Hjertestarter" vil 

kræve en etableringspris og en løbende driftsomkostning. Der vil måske 

kunne opnås tilskud fra forskellige fonde m.fl. Men først og fremmest skal 

det undersøges, hvorledes etableringen kan foregå og mulighederne 

undersøges. Der skal derfor etableres en "Hjertestarter"-gruppe, som 

med reference til bestyrelsen, undersøger muligheder og forhold omkring 

etableringen, så der kan opnås grundlag for en vurdering af "økonomien" 

omkring 1 "Hjertestarter" i foreningens regi. Og på dette grundlag vil 

bestyrelsen fremlægge forslag til  

"at der etableres en Hjertestarter-station i G/F Skoleparken". 

 

 

Dette vil blive stille som forslag til Generalforsamlingen 

Bo/ 

Jørgen 

 

4. Lyngsvinget, udstykning m.m. 

Alle grunde er solgt, huse på de fleste og muligvis nedrives den sidste 

bolig med ungdomslejligheder, for at give plads til 2 nye udstykninger 

 

  

5. Støjforhold, Musikskolen 

Bestyrelsen forsøger at starte en dialog med musikskolen om en aftale 

vedrørende begrænsning af lydniveau ud mod GF Skoleparken.  

I første omgang en mundtlig dialog. 

Naboerne har været til møde med inspektøren for år tilbage…  

tages op igen 

 

Bo / 

Jørgen 

/ Birgit 

 

6.  Økonomi 

Regnskabet blev gennemgået, Bjarne har godkendt og underskrevet 

 

Jørgen/ 

Bjarne 

 

7. Vedligehold, G/F-stiområder 

De små stier I vores område er i temmelig dårlig forfatning. 

Bestyrelsen besluttede at tage dette emne op igen ved en senere 

lejlighed. Tidspunkt afhænger af, hvilken dialog vi får etableret med 

kommunen. 

Afventer – Bo og Jørgen prøver at finde en kontakt 

 

Bo/ 

Jørgen  

 

8. Snerydning 

Dan har ryddet sne, saltet…… Jørgen vil du fylde ud her evt. 

Jørgen  

9. Referater fra bestyrelsesmøder 

Fremadrettet vil bestyrelsen tilstræbe at udgive referater ca. 14 dage 

efter afholdt møde. 

Dette prøver jeg at efterleve…. 

Referent  
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9. Eventuelt 

Tak til Conny og Erik for en god/hyggelig julefrokost med dejlige juleretter 

og juleøl.  

 

Jeg vil rette hjemmesiden for et par stavefejl og nyt telefonnummer. 

 

 

 

Alle 

 

Susanne 

 

 

10. Næste møde 

20. februar 2018, Generalforsamling for GF-Skoleparken 

 

Alle  

 


