
Beslutningsreferat fra Bestyrelsesmøde 
hos Gert Ryd  – 01. sept 2020 
 

 
Referent: Nils Hermansen 

 
Deltagere:  

• Gert Ryd (Formand) 

• Rasmus Grimm (Bestyrelsesmedlem) 
Nils Hermansen (Bestyrelsesmedlem)  

Henrik Nielsen (Kasserer) 
 

 

Afbud 
• Per Hansen (Bestyrelsesmedlem) 

 
 

Pkt. Emne Ansv. 

0 Godkendelse af seneste referat 

Referatet godkendt uden bemærkninger. 

Alle 

1 Ny Lokalplan 

Vi fik ikke møde med kommunen i uge 35 som forventet. Dette 
på trods af, at vi havde andre emner på programmet angående 
kommunens processer (eller manglende sådanne) vedrørende 

godkendelse af lokalplan, bebyggelsesprocent og hvad det 
indebærer at kommunen har påtaleret fsva. overholdelse af 

lokalplanen. 

Vi vil skrive et klagebrev med vores punkter og håber at få et 
møde som kan fremme samarbejde for begge parter. 

TKTF ønsker at vi afholder en ekstraordinær generalforsamling 
inden vi kan komme videre med lokalplanen, og vi har pr. dags 

dato indkaldt til ekstraordinær generalforsamling den 22 sept.  

Gert 

2 TV-inspektion, status 

Vi har nu modtaget det materiale vi havde bestilt, med 
identifikation af de steder hvor der er behov for reparationer på 
kort og lang sigt. 

Vi vil forfatte et notat som opsummerer hvad ”vi har fået for 
pengene”. 

Der var efter en længere diskussion enighed om at bestyrelsen 
indstiller til, at nødvendige reparationer skal betales af brugerne 
af de respektive afløb jf. klausulen om solidarisk vedligehold 

mellem de parceller som er tilknyttet samme afløbsledning. 

Vi vil orientere nærmere om dette på den ordinære 

generalforsamling. 

Gert 

3 Rottespær 

Montering kan påbegyndes og forud for dette orienteres 
medlemmerne. 

Gert 



4 Klipning af hæk i plantekummen og bagsti 

Hækken er nu klippet af Gitte, med sædvanlig godt resultat. 

Opgravning af rod ved bagsti udestår. 

Der er kommet input til bestyrelsen over bagstien og manglende 

oprydning af byggeaffald mv. Bestyrelsen vil søge at løse 
problemet. 

Gert 

5 Digitalisering af forenings materiale 

Det er et stort arbejde, og kan muligvis ikke nås inden årets 
udgang som var målet. 

Nils /Gert 

6 Hjertestarter 

Vi vil på ny søge om tilskud til hjertestarter, denne gang hos 

Hjerteforeningen. 

Gert 

7 Facebookgruppe 

Rasmus nævnte, at hans kone gerne vil oprette en 
facebookgruppe for foreningen.  Den kan bruges til at formidle 
information om alle mulige emner til medlemmerne.  Alle var 

enig i, at det var et rigtigt godt initiativ som et supplement til 
hjemmesiden. 

Rasmus 

8 Snefejning 2020/21 

Vi mangler at få bekræftelse på aftalen ifølge tilbud. 

Gert 

9 Hegn på bagsti 

En beboer på Præstemarksvej har fjernet dele af sin hæk, og der 

er nu åbent ind til bagstien.  Vi skal have lukket ”hullet” så der 
ikke bliver adgang til stien for uvedkommende.  

Gert tager kontakt til G/F Præstemarken. 

Gert 

10 Næste møde: 

Udestående. (Besluttes efter den ekstraordinære 

generalforsamling den 22. sept.) 

Alle 

  
 


