
Beslutningsreferat fra Bestyrelsesmøde hos Gert Ryd– 20. okt. 2019 

 

• Referent: Gert Ryd (Formand)/Nils Hermansen (Bestyrelsesmedlem) 

Deltagere i øvrigt: 

• Henrik Nielsen (Kasserer) 
• Rasmus Grimm (Bestyrelsesmedlem) 

• Per Hansen (Bestyrelsesmedlem) 
 

Pkt. Emne  Ansv. 

0 
Seneste referat/generalforsamlingsreferat 

Ingen kommentarer. 
Alle 

1 

Kontingent/Regnskab 

Status: Ingen restancer. Udkast til regnskab for 2018/2019 blev 

godkendt med minimale rettelser inklusive tilpasning af budget 
for 2019/2020. 

Set i lyset af de budgetterede udgifter for 2019/2020, herunder 

øgede driftsomkostninger, vil bestyrelsen foreslå at kontingentet 
øges med kr. 400 pr. år til i alt kr. 2.000 helårligt. 

Alle/Henrik 

2 

Lokalplanen, forslag til ændring af lokalplan foranlediget 

af byggesagen fra Ladbyvej 19 

Det er intet nyt fra Kommunen.  Vi rykker for svar. 

Gert 

3 

Snerydning 

Vi accepterer tilbud fra leverandør og orienterer om prisstigning 
på generalforsamlingen 

Lukkes 

4 

Regnvandsbrønde 

Vi har indhentet 2 tilbud, og forslag/løsning vil blive fremsendt 

som forslag til kommende generalforsamling. 

Gert/Nils 

5 

     Rottespær 

Vi har indhentet 3 tilbud, og forslag/løsning vil blive fremsendt 

som forslag til kommende generalforsamling. 

Gert/Rasmus
/Nils 

6 

Reparation af kloakbrønde/meterbrønde 

Bestyrelsen vil orientere nærmere på generalforsamlingen om 

hvordan vi skal forholde os vedrørende igangsættelse af 
nødvendige reparationer og fordeling af omkostningerne. 

Bestyrelsen 

7 
Hjørnesten 

Rasmus følger op med leverandør 

Rasmus/Lukk
es 



 

8 

Vedligehold Bagsti 

Bagstien blev besigtiget.  Såfremt udbedring ikke er foretaget 
inden månedens udløb bliver arbejdet igangsat.  (Vi skal samtidig 
rykke for klipning af spirea-hækken i plantekummen). 

Bestyrelsen 

9 

Vejsyn & vejskilte 

Vi kan konstatere at kommunen har skiftet alle skilte i 
foreningen.  Vi mangler at få fjernet skiltet ved plantekummen. 

Kommunen skal rykkes for at få det gamle skilt fjernet. 

Gert/Nils 

10 

Vedtægterne paragraf 7 og 12 

§7. 

Der udarbejdes forslag som redefinerer begrebet «større 
arbejder» i begreberne «større driftsmæssige arbejder» og 
«større ikke-driftsmæssige arbejder». 

§12. 

Paragraffen redigeres alene af redaktionelle hensyn. 

Gert 

11 

Hjertestarter 

Tryg-fonden søges om tilskud. 

Mulig placering på Ladbyvej overfor nr. 15-17 vurderes. 

Gert 

12 
Generalforsamling  

Indkaldelse, med forslag, bliver sendt ud i uge 43. 
Gert 

13 
Næste møde: 

Ikke aftalt. 
Alle 


