
Grundejerforeningen Tårnby Eng 

 

Referat af bestyrelsesmøde den 1. maj 2014 hos Inger Bjarnholt 

Deltagere: Per Tvede Hansen, Nils Hermansen, Inger Bjarnholt, Rasmus Grimm, Henrik Nielsen og 

Lis Jensen 

Fraværende: Lene Larsen 

 

1. Hjemmeside v/Gert Ryd 

Gert Ryd arbejder videre med følgende: 

  - der tilføjes et punkt på menulinien ”Bestyrelsesmøder” 

  - der etableres ”en væg”, som alle kan skrive på 

  - der etableres password-adgang for følgende punkter på menulinien: Medlemslisten, 

   Generalforsamling, Korrespondance og ”Væg” 

 - der etableres en ”alle-mail funktion”, således at grundejerne får besked, når der er nyt på 

   hjemmesiden.  

 

Gert kontakter Nils, når han har noget klar. Nils er Gerts kontaktperson i bestyrelsen vedrørende 

hjemmesiden. 

Medlemslisten opdateres, når password-funktionen er etableret. 

 

2. Gennemgang af referat fra generalforsamlingen den 25. november 2013 
Se punkterne nedenfor. 

 

3. Kloakerne i vejen 

Kommunen har opsagt aftale om rensning af kloaker, således at grundejerforeningen fremover selv 

skal sørge for dette. 

Inger indhenter tilbud fra Tåstrup Kloakservice. 

 

4. Rotter 

Flere grundejere har haft rotter ved deres parcel. 

 

5. Økonomi 

Der skyldes 2 x kontingent = 1.200 kr. i huset Glamsbjergvej 31.  

Per sørger for at opkræve kontingent for Bolbrovej 15. 

 

6. Huse til salg i vores grundejerforening 

Der har været afholdt tvangsauktion over Glamsbjergvej 31. BFR har overtaget huset for 2.650.000 

kr. og vil nu forsøge at sælge det. Hedeselskabet passer grunden.  

Henning Rasmussen, Bolbrovej 15 er afgået ved døden. Hans søn har overtaget huset og vil såvidt 

vides sætte det til salg efter istandsættelse. 

 

7. Nye træer i forhaverne 

De nyplantede hjorttaktræer lever ikke rigtig op til forventningerne. 

Nils sørger for indkøb og prøveplantning af penselfyr og det træ, som Ivan Givskov har foreslået. 

Det blev aftalt, at der indkøbes 1,5 m høje træer, og at det ene plantes hos Nils og det andet ud for 

Else Schmidts parcel, hvis hun er indforstået. 

 

8. Fællesarealer (forårsarbejde) 

Inger kontakter gartner vedrørende klipning af beplantningen i kummen for enden af Bolbrovej. 

Inger og Lis sprøjter for ukrudt langs med chaussesten på Bolbrovej og Ladbyvej. 

 

 



9. Trafikdæmpende foranstaltninger på Glamsbjergvej 

Der er ikke sket videre i sagen. Nils taler med Jan om nye tiltag. 

 

10. Nye navne på brevkasserne 

Inger bestiller nye navneskilte til Bolbrovej 34, da skrifttypen på de leverede er forkert.  

 

11. Bestyrelsen 

Inger og Lis genopstiller ikke ved den kommende generalforsamling. 

 

12. Skure ved carporte 

Hvis vi vil have gratis hjælp, må sagen stilles i bero, da Pers arkitektforbindelse har meget travlt p.t. 

 

13. Tilbud på omlægning af sten på fortove og stikveje 

Inger indhenter tilbud. 

 

14.Reparation af hjørnet Ladbyvej 20 

Renovationsbilerne bliver ved med at ødelægge chaussestenene ved hjørnet af Ladbyvej 20. Inger 

spørger kommunen, om de har forslag til afhjælpning af problemet. 

 

15. Eventuelt 

Nils orienterede om skydebanesagen. Det ser ud til at den tilladte støjgrænse vil blive ændret. 

 

11. maj 2014 

 

 

Lis Jensen 

 


