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Dato 31-10-2006 

 

Mødereferat 

Tema: GF Skoleparken, Bestyrelsesmøde 
Tid og sted: 31-10-2006 Solbærvej 17 

  
Referent: Kim Christensen 
 
Tilstede: Claus Gravgaard 
 Peter Konradsen 
 Bent Schwartzbach 
 Kim Christensen 
 
 
 
Afbud: Poul Erik Sørensen 
 
 
 
 
Fordeler: Ovenstående 
 
 
Agenda 
 

1. Opfølgning på punkter fra sidste møde 
2. Behandling af indkomne mails til bestyrelsen 
3. Eventuelt 
4. Næste møde 

 
 
 
 
 
 
 

Pkt. Referat/Beslutning Ansv. Termin 

1. Punkter fra sidst: 

Ad. 1: Da arbejdet vedr. etablering af støjvold er i fuld gang og med god 

fremdrift enedes vi om ikke at foretage os yderligere. 

Ad. 2: Vi afventer stadig svar fra kommunen på det fremsendte brev, men 

enedes om ikke at gøre yderligere pt., men tage sagen op igen på 

fremtidigt møde. 

Ad. 3: Poul Erik har modtaget en kvittering på indkøb af planter til 

trekanten ved Solbærvej 8 på 2.068 kr. Der blev på sidste møde aftalt at 

bevilige 1.000 kr til dette, som i det af generalforsamlingen godkendte 

budget. Kasseren bliver således anmodet om at overføre 1.000 kr til Hans 

Ulrik’s konto (Solbærvej 18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poul Erik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Snarest 

3. Indkomne mails: 

Bestyrelsen har modtaget en mail fra Bodil Fogh. 

pkt. 1 vedr. støjvolden. Etableringen er nu så fremskreden at bestyrelsen 

Kim Snarest 



   Mødereferat af  31-10-2006 
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ikke foretager sig yderligere. 

pkt. 2 vedr. vedligeholdelse af beplantning på trekanten på vendepladsen 

Solbærvej 15 til 25. Da bestyrelsen ikke ikke umiddelbart har nogen 

forventning om at beboerne i nr. 25 agter at påtage sig vedligeholdelsen 

og der heller ikke er afsat midler til vedligeholdelse i budgettet, enedes vi 

om at bestyrelsen en eftermiddag vil foretage en passende beskæring af 

de plantede træer. 

Formanden orienterer Bodil Fogh. 

4. Eventuelt: 

Der man nu er kommet så langt med nedlægning af fiber nettet i denne 

del af Allerød således at man kan begynde at lave aftaler med NESA 

vedr. tilslutning fandt bestyrelsen det formålstjentligt at undersøge hvor 

stor interessen er i foreningen for dette. 

Man enedes således om at udarbejde en skrivelse til rundsending og 

retur svar til bestyrelsen. Således vi på foreningens vegne kan rette 

henvendelse til NESA og herved måske kan opnå mere favorable 

tilslutningsvilkår.  

Kim 4 uger 

5. Næste møde 09 januar kl. 20.00 på Solbærvej 17   

 


