
Beslutningsreferat fra Bestyrelsesmøde hos Nils Hermansen – 10. august 2016  

Referent: Nils Hermansen  

Deltagere:  

  

  

  

  

 

Pkt. Emne  Ansv.  

1 

Sommerfest 

Det var enighed om at droppe årets sommerfest den 20. 
august da invitationen, pga. uforudsete omstændigheder., 

ikke blev sendt ud som planlagt. 

Det blev besluttet at vi holder næste års sommerfest den 
18/08/17. 

Alle 

2 

Bagsti - reetablering 

Vi venter indtil næste bestyrelsesmøde inden vi vurderer 
om der skal foretages yderligere udbedringer af bagstien 

Til næste bestyrelsesmøde vil Nils og Gert forberede et 
udkast til vedtægtsændringer vedr. forebyggelse af skader 

på fællesarealer ved byggeri etc. Gert vil vurdere at sende 
en meddelelse ud allerede i denne måned om at alle skal 
kontakte bestyrelsen inden de igangsætter arbejder som 

kan belaste/ødelægge fællesarealer. 

Kim i samarbejde 

med bestyrelsen 
(Gert), som skal 

godkende 
reetableringen) 

3 

Vedligehold af forhaver og baghaver, (som er andres 
forhaver) 

Vi har ikke modtaget svar fra formanden i 
grundejersammenslutningen vedr. vor forespørgsel om 
bestyrelsens mandat til at igangsætte nødvending 

vedligehold for ejers regning når f.eks. en forhave 
misligholdes. Nils rykker for svar. 

Nils 

4 

Kontingent:  

Så vidt vides er der ingen  som skylder kontingent for 
juliterminen, men Per vil checke en ekstra gang.  

Per  



5 

Brolæggerarbejde:  

Hjørnet ved Bolbrovej-Ladbyvej og plantekummen ud 
mod Glamsbjergvej: 
Rasmus vil kontakte brolægger i denne måned.  

Rasmus  

6 

Tilbygning foran indgangsparti/carport:  

Pt. intet nyt da vi fortsat afventer kommunens krav til 
affaldssortering.  

Gert  

7 

Vejsyn 

Kommunen vil træffe en afgørelse om eventuelle ændringer i 
aug./sept.  Se i øvrigt notat fra mødet. 

Nils (følger op) 

8 

Vand/grundvandsproblemer:  

Se forrige referat.  Som supplement vil Per give Nils 
telefonnummeret og navn på det firma som renser vore 
kummer, og Nils vil checke om de har renset de brønde som 

ligger ved bagstien ”Lille Ladbyvej” 15, 19 etc. 

Gert/Nils  

8 

Dato for Generalforsamling 

Onsdag den 16/11/16.  Indkaldelse etc. aftales på næste 

bestyrelsesmøde. 

Alle 

9 
Næste bestyrelsesmøde:  

Tirsdag den 4/10/16, kl. 19:00, hos Gert 
Alle  

 


