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Mødereferat 

Tema:  Ordinært bestyrelsesmøde 

Dato. 13. april 2018 

Referent: Jørgen Nielsen 

Deltagere: Susanne Christensen, Erik Jørgensen, Jørgen Nielsen, Birgit Hansen (suppleant) 

Fraværende: Bo Damgaard Vestner, Peter Konradsen 

Fordeling af referat: 

 Bestyrelse og suppleant og Hjemmesiden ”GF-Skoleparken.dk” 

Agenda: 

 1. Mødets tema – Fremsatte forslag, indkomne mails m.v. 

 2. Indkommet mail fra John Sørensen 

3. Indkommet mail omkring ”Beplantning af træer på Søparken” 

4. Indkommet mail fra ny ejendomsmægler på S19, oplysninger 

5. Hjertestarter projekt 

6. Køb af ny trailer 

7. Kontakt med Musikskolen 

8. Bestyrelsesmøder, funktionsperioden 

 9. Dokumenter til hjemmesiden 

Pkt. Referat/Beslutning: 

Ad 1. Efterfølgende punkter drøftedes på B-mødet. 

Ad 2. Bestyrelsen havde modtaget mail af 13. april fra John Sørensen, S23 med oplysninger 

omkring ”Farremosen” og aktiviteter i den forbindelse. John foreslår bl.a. at der indkaldes til 

ekstraordinær generalforsamling med det formål ”at beslutte at deponere et betydeligt 

beløb til dækning af advokatomkostninger”. 

Bestyrelsen drøftede de forskellige forhold, som nævnt i John´s mail og har efterfølgende 

svaret John i særskilt mail. 

Bestyrelsen har heri bl.a. udtrykt sin stillingtagen omkring kontakt til Allerød Kommune m.fl., 

idet det er vores opfattelse, at kommunikationen på bedst måde sker gennem styregruppen. 

Vi sætter stor pris på det arbejde, der ydes på denne måde. Og synes også at de eventuelle 

”retssager” foretages her igennem. De økonomiske forhold i den forbindelse bør derfor også 

sker gennem dette fællesskab af G/F-erne. 

Vi har derfor bedt John om at formulere forslaget til indkaldelse til ekstraordinær generalfor-

samling samt fremlægge grundlaget for de økonomiske sammenhænge for de samlede 
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omkostninger til advokat assistancer herunder fordelingen mellem de deltagende 

grundejerforeninger. 

John har efterfølgende givet svar på vores mail, og han vil tage kontakt til styregruppen for at 

koordinere med G/F Skoleparken. 

Ad 3. G/F har modtaget mail 2/4 fra formanden, Anette Stæhr i G/F Søparken omkring beplantning 

af træer på Søparken. Der foreslås afholdelse af fællesmøde i G/F-erne for drøftelse af 

”beplantningen på Søparken”, ”forsøgsperiode for lukning af Søparken ved Lyngevej” samt 

”støjproblem fra motorvejen”. 

 Vi har valgt ikke at deltage i mødet. Vores formand har meddelt Anette dette. Og at vi 

selvfølgelig støtter op om ”at der fra kommunens side foretages beplantning på Søparken”. 

G/F Skoleparken har ikke økonomi til at tage del i dette projekt. 

Ad 4. Opkrævningen af medlemskontingent for 2018 er indlagt på hjemmesiden, så det enkelte 

medlem har mulighed for at se ”IK-betalingskoden” til sin betaling. PDF-filen kan også 

udskrives, hvis det er nødvendigt. 

 WEB-moster har udsendt mail til medlemmerne omkring dette. Og fremsender ”rykker” 

ultimo april til medlemmerne, når betalingsfristen 1. maj nærmer sig. 

 Status pr. 13. april på indbetalingerne er, at 13 medlemmer har foretaget indbetaling af 

medlemskontingent.  

 Herefter udgør det samlede indestående på DB-konti, DKK 46.127,47 pr. 13. april 2018. 

Ad 5. Den nedsatte ”Hjertestarter-gruppe” bestående af formanden Bo (B7) og Mark (B6) skal 

undersøge mulighederne for ”etablering af en hjertestarter station i Skoleparken”. Der er 

ingen nyheder omkring projektet p.t. 

 Ad 6. Bestyrelsen drøftede det vedtagne GF-forslag omkring køb af en ny trailer til Skoleparken. 

Det besluttedes, at Jørgen (B9) kontakter Niels (S32) som kan hjælpe med gennemførelsen af 

køb af ny trailer/salg af gammel trailer hen over sommeren. 

Ad 7. Der eksisterer fortsat visse gener fra Musikskolen over for de nærmeste naboer i 

Skoleparken. Formanden Bo (B7) og Birgit (S24) aftaler kontaktmøde med Musikskolen´s 

ledelse for nærmere løsning/afklaring af gener og problematik. 

Ad 8. På bestyrelsesmødet aftaltes det, at der fastlægges B-møder på samme terminer som i 

seneste funktionsperioder. Mødedatoer fastsættes, således: 

 Sommermøde den 20. juni, kl. 19.00 hos Erik (S22) 

 Efterårsmøde den 24. oktober, kl. 19.30 hos Peter (S30) 

 Vintermøde den 9. januar 2019, kl. 19.30 hos Jørgen (B9) 

 Hvis datoerne ikke falder på plads i jeres kalender, kan vi aftale andre datoer. 

Ad 9. Referat fremsendes til bestyrelsen i udkast for korrektioner og bemærkninger inden 

referatet lægges på Skoleparkens hjemmeside i Pdf-format. 


