
Beslutningsreferat fra Bestyrelsesmøde 01-02-2022  

- Hos Henrik Nielsen 

 

 
Referent: Gert Ryd/Nils Hermansen/Rasmus Grimm 
 

Deltagere:  
• Gert Ryd (Formand) 

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

• Per Hansen (Bestyrelsesmedlem 
 

 
 

Pkt. Emne Ansv. 

0 Referat. 

Godkendelse af seneste bestyrelsesmødereferat fra 26-10-2021.  

Alle OK 

1 Generalforsamlingen, november 2021. 

 
Referatet blev godkendt. Der var ingen udestående punkter at 
følge op på fra sidste generalforsamling.  Vi har ikke taget stilling 

til om vi skal nedlægge facebookgruppen eller ej.  Den gør ingen 
skade at beholde den. 

Vedr. manglende vedligehold etc. vil vi fremover henvende os 
direkte til det enkelte medlem. 

Alle  

2 Ny lokalplan. 

Gert orienterede om status. 

Vi har i november/december sidste år haft en god dialog med 

Lars Lyndorff Krelskov fra TKTF, og den sidste version af 
lokalplanen imødekommer alle vores ønsker til ændringer. 

Vi har dog ikke set den afsluttende version af lokalplan-udkastet 
som er blevet tilsendt til Bygge- og Ejendomsudvalget. 
Næste møde i udvalget afholdes den 8. februar, og vi ser frem til 

at læse referatet. 
Vi forventer, at planen kan sendes i høring i maj /juni.  

Borgmesteren er nu valgt som formand i Bygge- og 
Ejendomsudvalget. 

Foreningens medlemmer, på linje med kommunens øvrige 

borgere, kan komme med forslag til evt. ændringer i løbet af 
høringsperioden. 

Gert/Nils 



3 Kontingent opkrævning   

Vi diskuterede om vi kunne bede medlemmerne om at indbetale 

kontingent uden at skulle have en seddel i posten (vi kunne 
f.eks. opfordre alle til at lave en fast årlig bank overførsel). 
Konklusionen blev, at vi bør forsætte med at sende sedler ud.  

Dette, dels af hensyn til at alle medlemmerne husker at betale til 
tiden, dels at vedtægterne beskriver, at ”Kontingent (skal) 

opkræves årligt”, altså en decideret handling fra kassererens 
side.  

Henrik 

4 Grundejerforeningens 40-års jubilæum 2022 

Vi besluttede at arbejde videre med at festligholde jubilæet og 
som en erstatning for sommerfesten 2022. 

Vi vil undersøge alternative muligheder, med ”all inclusive” med 
”telt/mad løsning”, eller lejede lokaler (f.eks. Tårnby 

Selskabslokaler). 

Vi tager sigte på maj måned eller i slutningen af august, men 
diskuterede tillige en udskydelse til selve dagen eller til 2023. 

Gert 

5 Fastelavn   

Vi afholder Fastelavn, søndag den 27. februar 2022. ”Same 

procedure as last time”. 
Rasmus fremsender invitation/master til Gert. 

Henrik tilbød at tage invitationen med sammen med kontingent-
opkrævning. 

Rasmus/ 
Gert/ 

Henrik 

6 Eventuelt 

• Ladbyvej 15 er solgt, nye ejere per 1-3-2022. 
• Vi fortsætter a.a.l. med snefejning i 22/23. 

• Vi har fået tak fra Politiet for vores input til 
lokalpolitistationen Kamillevejs åbningstider. 

Alle 

7 Næste møde: 

Besluttes senere. 

Alle 
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