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Mødereferat 

Tema: GF Skoleparken, Bestyrelsesmøde 
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Referent: Susanne Christensen 
  
Tilstede: Bo Vestner 
 Helena Jakobsen 
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 Jørgen Nielsen 

Peter Konradsen  
Erik Jørgensen 

 Birgit Hansen 
 
 
Fordeler: Ovenstående 
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Agenda 
 

1. Mødeaktivitet (GF 2017) 

2. Gadespejl Solbærvej - skrivelse til AK 

3. Hastighedsmåling, Lyngevej 

4. Lyngsvinget, udstykning m.m. 

5. Støjforhold, Musikskolen 

6. G/F-regler for "STØJ" 

7. Gangsti/Cykelsti, forhold på Lyngevej 

8. Økonomi 

9. Sommerfest 2016 

10. Referater fra bestyrelsesmøder 

11. Vedligehold, G/F-stiområder 

12. Sikringsforedrag 
13. Snerydning 
14. Eventuelt 
15. Næste møde 

 
 
 

Pkt. Referat/Beslutning Ansv. Termin 

1. Mødeaktivitet (GF 2017) 

Den planlagte dato for afholdelse af generalforsamlingen – onsdag d. 22. 

februar 2017 – kantinen på Kratbjergskolen (tidl. Ravnsholtskolen) er 

bestilt 

Bo  

 

2. Gadespejl Solbærvej - skrivelse til AK 

Jørgen og Bo har sendt et brev til Kommunen om forslag til opsættelse af 

gadespejl ved udkørslen fra Solbærvej.  

Afventer et skriftligt svar fra Kommunen – ikke modtaget endnu 

 

 

 

Bo / 

Jørgen 
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3. Hastighedsmåling, Lyngevej 

Bestyrelsen opfordrer kommunen til at foretage ny hastighedsmåling på 

Lyngevej. (Tidligere foretaget måling er fra 2006) 

Afventer et skriftligt svar fra Kommunen – ikke modtaget endnu 

 

Bo / 

Jørgen 

 

4. Lyngsvinget, udstykning m.m. 

De grundejere, som er naboer til udstykningen, vil tage samlet kontakt til 

kommunen. 

De berørte naboer til udstykningen har fået brev om byggemodningen – 

de vil gerne have et møde med kommunen vedr. terrænregulering, 

nedsivning af regnvand og beplantning - de afventer svar fra kommunen. 

Bestyrelsen er informeret via naboerne 

 

Bo / 

Jørgen 

og resten 

af 

naboerne 

til 

Lyngsvin

get 

 

 

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.  G/F-regler for "STØJ" 

Punktet er omtalt i sidste referat (mødet d. 6. april 2016). 

Hvis reglerne for støj skal lempes, skal der stilles et forslag herom til 

generalforsamlingen senest 15. januar 2017, derefter kan det komme til 

afstemning 

 

-  

7. Gangsti/Cykelsti, forhold på Lyngevej 

Bestyrelsen vil tage kontakt til kommunen om hvorvidt/hvordan 

forholdene omkring brugen af cykel- og gangsti på Lyngevej kan 

forbedres. 

Der er nu malet striber på cykel- og gangsti på Lyngevej 

 

Bo / 

Jørgen 

 

8. Økonomi 

Saldo på vores konto er pr. 14. september ca. 38.377,43 kr 

Udestående betaling af 2 containere: 3.750kr - er betalt,  

mangler betaling for 1 container 

 

 

Jørgen  
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9. Sommerfest 2016 

Sommerfesten blev afholdt hos Mia og Theo d. 20. august 2016 

STOR TAK til dem begge for endnu et godt arrangement  

-  

10. Referater fra bestyrelsesmøder 

Fremadrettet vil bestyrelsen tilstræbe at udgive referater ca. 8 dage efter 

afholdt møde. 

Dette prøver jeg at efterleve…. 

 

Referent  

11. 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 

 

12. Sikringsforedrag 

Der har været afholdt en række borgermøder i samarbejde med 

Nordsjællands Politi og Det Kriminalpræventive Råd omkring sikring af 

hjemmet. Politiet har her tilbudt at afholde sikringsforedrag for foreningen, 

og det vil være helt gratis.  

Bestyrelsen undersøger muligheden for at afholde et arrangement hos 

os. 

Helena har snakket med politiet og de stiller gerne op og fortæller om 

sikring af hjemmet (varighed ca. 1 time) – Susanne sender en mail ud til 

GF-Skoleparken, og hører om der er interesse for arrangementet. 

Projektor skal bruges til mødet. 

Helena/ 

Susanne 

 

13. Snerydning 

Helena har taget kontakt til et udvalg af entreprenører for indhentning af 

alternative tilbud på snerydning. (6 i alt)  

Jørgen laver en beregning over Dan´s pris i forhold til de øvrige. 

 

Helena / 

Jørgen 

 

14. Eventuelt 

- 

 

  

15. Næste møde 

25. November 2016, Solbærvej 17 kl. 19.00 

Bo udsender agenda….. 

 

Susanne 

/ Bo 

 

 


