
 GF - Skoleparken 
Dato:   15-09-2015 

 

Mødereferat 

Tema: GF Skoleparken, Bestyrelsesmøde 
Dato og sted: 15-09-2015, Solbærvej 30 

  
Referent: Susanne Christensen  
  
Tilstede:  Susanne Christensen 
 Peter Konradsen 
 Jørgen Nielsen 
 Bo Damgaard Vester 
  
Fraværende:  Mark Gerlow 
 
Fordeler: Bestyrelsen 
 Hjemmesiden ”GF-Skoleparken.dk” 
 
Agenda 
 

1. Hækkeklipning 
2. Vejfest 
3. Økonomi - budget/realiseret til nu 
4. Vintervedligeholdelse - slutregning/aftale for næste vinter 
5. Aktivitet omkring Lyngsvinget/byggeplaner 
6. Eventuelt 
7. Næste møde  

 
 

Pkt. Referat/Beslutning Ansv. Termin 

1. Bestyrelsen har modtaget mails fra 2 beboere vedr. ”manglende” 

hækkeklipning og græsslåning. 

Bestyrelsen mener ikke det er deres opgave, men anbefaler at man selv 

tager kontakt med de pågældende ejere og søger en løsning. 

Beskæring af træer, buske og hække langs veje og stier 

http://www.alleroed.dk/Borger/Veje_trafik/Veje_og_stier/Beskaering_lang

s_veje.aspx 

 

- 

 

- 

2. Vejfesten d. 15. August hos Mia og Theo – der var stor tilslutning, dog 

kun fra Solbærvej. Vi havde godt vejr – en hyggelig/festlig aften, med 

underholdning fra vejens unge mennesker. 

- - 

3. Kontobeholdningen er kr. 33.263,81 pr. 6/9-15. 

Prisen på containere er den samme som sidste år, så vi sparer i f.h.t. 

budget. Vi forventer et lidt større underskud end forventet afhængig af 

den kommende snerydning vinteren 15/16. Især saltningerne i foråret 

(vinteren 2015) var dyr for os, jfr. bemærkningerne på 

generalforsamlingen. 

 

- - 

http://www.alleroed.dk/Borger/Veje_trafik/Veje_og_stier/Beskaering_langs_veje.aspx
http://www.alleroed.dk/Borger/Veje_trafik/Veje_og_stier/Beskaering_langs_veje.aspx
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4. Snerydning: 

Der er indkommet et tilbud fra Byrødgård, men bestyrelsen vælger at 

beholde vores ”faste” snerydder Dan Jørgensen, da han er billigere og 

mere sikker – 13.000 kr. for alle snerydninger i 15/16 uanset antal og han 

salter kun efter aftale. 

 

 

Best. 

 

 

Sep. 2015 

5. Naboer til Lyngsvinget (herunder B3, 5, 7, 9, 11) har modtaget brev om, 

at høring er overstået, og byggeriet er besluttet. Tidsplanen er p.t. 

ukendt. Stadigvæk intet nyt om hvornår bebyggelsen forventes startet. 

- - 

6. Evt. – Container kommer 10-11/10 – Solbærvej 24 - - 

7. Næste møde: 

- fredag den 27. november på Solbærvej 17 kl. 19 (referent Mark). 

 

 

Best. 

 

27.11.2015 

 


