
Side 1 af 2 

 GF - Skoleparken 

Dato: 23-02-2013 

 

Mødereferat 

Tema: GF Skoleparken, Bestyrelsesmøde 
Dato og sted: 01-02-2013, Solbærvej 17 (flyttet fra 17-01-2013) 

  
Referent: Peter Konradsen 
 
Tilstede: Bjarne Christiansen 
 Claus Gravgaard Sørensen 
 Jørgen Nielsen 
 Kim Christensen 
 Peter Konradsen 
 
Fraværende: Bent Schwartzbach 
 
Fordeles: Ovenstående 
 Hjemmeside 
 
Agenda 
 

1. Snerydning 2012/2013 
2. Trimning af beplantning, Brombærvej 
3. Regnskab 2012 og Budget 2013 
4. Generalforsamling 
5. Eventuelt 
6. Næste møde 

 
 

Pkt. Referat/Beslutning Ansv. Termin 

1. Snerydning: 

Kontrakten fra entreprenøren Dan Jørgensen blev underskrevet af de 

tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. (Bent har senere underskrevet, 

således at alle bestyrelsesmedlemmer har underskrevet kontrakten.) 

”Snerydningserklæring” var ligeledes modtaget fra entreprenøren, og 

kopier af begge dokumenter fremsendes til Allerød Kommune. 

 

 

 

 

 

Jørgen 

 

2. Trimning af beplantning, Brombærvej: 

Kasseren har fremsendt anmodning til Allerød Kommune, Vej & Park 

med anmodning om ”Trimning af beplantningen mellem parcellerne B3 til 

B11 og boldbanen og institutionerne”. 

 

 

 

3. Regnskab 2012 og Budget 2013 

Ingen bemærkninger til det fremlagte regnskab.  

Kasseren fremlagde forslag til budget 2013, og vi drøftede budgettets 

enkelte poster. 

Specielt fremhæves: Snerydning/saltning nedsættes til kr 17.000 for ikke 

at oparbejde for store reserver i foreningen. Dermed budgetteres med et 

forventet underskud på kr 14.000, hvilket betyder at der til uforudsete 

udgifter ligger en reserve på godt kr 33.000.  

 

 

 

 



   Mødereferat af 01-02-2013 
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4. Generalforsamling 

Efter forslag fra sidste års generalforsamling besluttede vi at afholde 

generalforsamlingen på en hverdagsaften. 

Generalforsamling afholdes på Ravnsholtskolen mandag den 25/2 

kl. 19:00. 

Desværre har Kim valgt ikke at genopstille pga. for stort arbejdspres. 

Der er ikke indkommet forslag til punkter på generalforsamlingen. 

Der indkøbes drikkevarer til servering under afholdelsen. Grundejere, 

som ikke har mulighed for at deltage på generalforsamlingen, opfordres til 

at afgive fuldmagt - jfr. bagsiden af indkaldelsen - til en anden grundejer. 

En befuldmægtiget kan kun repræsentere ét andet medlem. 

  

5. Eventuelt. 

Der var ikke noget under punktet. 

 

 

 

 

6. Næste møde: 

Aftales af den nye bestyrelse efter generalforsamlingen. 

 

 

 

 


