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Mødereferat 

Tema: GF Skoleparken, Bestyrelsesmøde 
Dato og sted: 15-05-2014, Solbærvej 37 
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Agenda 
 

1. Parcelhusejernes Landsforening 
2. Økonomi 
3. Beplantning på Solbærvej 
4. Eventuelt 
5. Næste møde 

 
 

Pkt. Referat/Beslutning Ansv. Termin 

1. Parcelhusejernes Landsforening: 

På årets generalforsamling blev der fra en grundejer stillet forslag om at 

undersøge interessen for medlemskab af Parcelhusejernes Lands-

forening blandt de omkringliggende grundejerforeninger, og derefter evt. 

indkalde til et større informationsmøde.  

Bestyrelsen besluttede på den baggrund, at formanden tager kontakt til 

Grundejerforeningen Engdraget for at høre, om de er medlem af/har 

erfaringer med Parcelhusejernes Landsforening. Bent vil undersøge, 

hvem der er formand i foreningen, der grænser op til kolonihaverne for 

enden af Søparken, og indhenter samme oplysninger. 

Resultatet af undersøgelsen skal tilbagerapporteres til bestyrelsen inden 

næste bestyrelsesmøde den 21. august. Der vil her blive taget stilling til 

det videre forløb i sagen. 

 

 

 

 

 

 

 

Claus 

 

 

Bent 

 

2. Økonomi: 

9 grundejere havde endnu ikke betalt kontingent pr. 8. maj, så rykkere 

bliver sendt ud til berørte. (Alle kontingenter modtaget pr. 3. juni) 

 

I forbindelse med afregning for snerydningssæsonen 2013/2014 har 

kasseren endnu ikke modtaget regning for 2. halvdel af vinteren, dvs. 

 

Jørgen 

 

 

 

 

 



  Mødereferat af 08-06-2014 
  
    

 Side 2 af 2 

perioden 1. januar – 31. marts 2014. Kasseren vil rykke entreprenøren, 

således at udestående kan blive afregnet og regnskabet kan blive 

afsluttet. 

 

Jørgen 

3. Beplantning på Solbærvej: 

I forbindelse med besigtigelse forud for beskæring af beplantning mellem 

grundejere på Brombærvej og boldbanen spurgte formanden til status i 

sagen om evt. genplantning af buske/planter på Solbærvej. Kommunens 

medarbejdere havde nu været ude at se på området, og det var blevet 

besluttet, at der ikke vil blive genplantet på Solbærvej bl.a. på grund af 

begrænset plads til de nærliggende hække. Det var kommunens 

vurdering, at beplantningen ville have svære vækstbetingelser. 

Formanden forhørte sig, om GF selv måtte foretage genplantning på 

kommunens arealer, men svaret var negativt. 

 

 

 

 

 

4. Eventuelt: 

Der var ingen emner under punktet. 

 

 

 

 

 

5. Næste møde:  

Vil blive afholdt den 21. august 2014 kl. 20.00 på Brombærvej 15. 

 

 

 

 

 


