
Referat af Bestyrelsesmøde 

Dato: 11. Juni 2017 

Sted: Gitte og Rene Bonde 

Deltagere: Hanne Holm, Gitte Bonde, Anne-Lise Heide, Pia Fjeldsted, Peter Vig Jensen, 
Rene Bonde og Peter Høegh 

Fraværende: Ingen 

Referat 

1A. Velkommen 

Vi spiste smørrebrød og bød velkommen til bestyrelsen, for: 
- Peter Vig Jensen, Bakkevejen 17 (?, 1. suppleant valgt på GF for 1 år
- Gitte Bonde, Bakkevejen 21, 2. suppleant valgt på GF for 1 år
- Pia Fjelksted, Engtoften 4, medlem af bestyrelsen, valgt på GF for 2 år

Email adressen for Gitte Bonde tilføjes bestyrelsens kartotek (er sket) 

Peter orienterede om reglerne for valg. 

1B. Kommende møderække 

Vi aftalte møderne således 

2017 
17. September hos Pia
10. November hos Anne-Lise

2018 
15. April hos Peter VJ, Bakkevejen 17 (?)
- husk dagsordenspunkt fra Anne-Lise om opsigelse af bestyrelsens ansvarsforsikring inden 1.
maj.
13. maj hos Hanne
27. Maj Generalforsamling i cafeen, Ordrup

2. Afrunding af den netop afholdte generalforsamling

Vi konstaterede, at generaforsamlingen havde budt på livlig debat. Peter orienterde om, at 
han og ordstyreren havde modtaget udkast til referatet fra referenten Niels Heide, og der var 
noter fra mødet, som skulle fremskaffes. 

3. Konstituering af bestyrelsen

ORDRUP 
PRÆMIE 
GRUNDE 



Vi konstituerede os således: 

- Peter fortsætter som formand, da han er valgt direkte af GF 
- Hanne Holm fortsætter som næstformand og vedligeholdeer medlemslisten 
- Anne-Lise forsætter som kasserer, da hun er valgt direkte af GF 
- Arbejdsgruppen for træer og bevoksning, formand Pia Fjeldsted med hjælp fra Peter 

H og Gert Hintze, Kåltoften 26 
- Formand for arbejdsgruppen for veje og dræn, Rene Bonde med hjælp fra Gert 

Hintze, Kåltoften 26 

 

4. adgang til bestyrelses email og medlemslisten 

PeterH orienterede om, at Gitte, Pia og PeterVJ var tilføjet til at modtage kopi af bestyrelsens 
indkomne emails på bestyrelsen@gopg.dk (Gitte er først kommet på efter mødet). Der blev 
uddelt adgangskoder. Koderne giver også adgang til medlemslisten. PeterH orienterede om, 
at formand@gopg.dk læses af formanden og næstformanden som allerede har adgangkoder. 

 

5. Bestyrelsens løbende arbejdsopgaver 

Vi talte de løbende sagerne igennem udfra den fremsendte liste fra Hanne og supplerede 
med input. 

Dræn si på Engtoften 
Rene indkøber si til dræn på Engtoften til tidligere aftalt beløbsmaksimum. Ellers konsulteres 
den øvrige bestyrelse. 

Matrikelnumre 
I arbejdet med at opdatere matrikelnumre på nuværende drænkort vil Rene notere numre på 
Mellemtoften. I mellemtiden hører vi måske også fra Frank, som havde opgaven i den 
tidlligere bestyrelse. 

 

Vand på Mellemtoften og Engtoften 
Vi talte om vand og oprensning på fugtige grunde på Mellemtoften og Engtoften. Det er 
tidligere konstateret at dræn løber fint, men vandstanden er til tider stadig et problem. Der 
kan være flere grunde, som er fugtige men som vi ikke er bekendt med, så måske skal der 
overvejes dræn på grund af øgede regnmængder. 

 

Hvor findes yderligere dræn 
Vi aftalte, at konstultere slamsugeren Alex om, hvor der er private dræn, da vi formodeer, at 
han har overblik. Rene påtog sig opgaven inden næste møde i bestyrelsen den 17. sep. Pia  
undersøger hvor der findes tidligere drænkort, som Anne-Lise mente at kende til. Peter 
kigger i kasser fra tidligere bestyrelser. 
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Grus på øvre halvdel af Bakkevejen 
Rene indhenter tilbud på arbejdet med at forbedre gruslaget i hjulsporene på den øvre 
halvdel af Bakkevejen. Han kan igangsætte, hvis beløber ex. moms er under 5000kr. Hvis det 
er højere involverer han den øvrige bestyrelse. 

Bevoksning ud mod foreningens fællesvej 
Vi vil sikre os, at vi har forstået kommunen korrekt omkring beskæring af bevoksning ud imod 
foreningens ”private fællesveje”.  Peter VJ kontakter kommunen 

Skiltning imod høj fart 
Hvilke muligheder har kommunen for at hjælpe omkring skiltning imod høj fart i vores 
forening. Vi har tidligere drøftet mulighed for stillevej, som nu er undersøgt af Anne-Lise. 
Den ”vej er ikke farbar”. PeterVJ kontakter kommunen for inspiration. 

 

6. Medlemssager 

Vi talte medlemssagerne igennem udfra den fremsendte liste fra Hanne. 

Sag nr. 01 
Peter er i dialog med medlemmet om hans høje træ. 

Sag nr. 03 
Vi besigtigede grunden og konstaterede, at der er beskåret enkelte grene siden efteråret. . Vi 
vil rette henvendelse til medlemmet og bemærke, at træer på grunden er til fare vor naboer, 
at rabatten skal slås og at der er risiko for brand på grund af meget tørt kvas. 

Sag nr. 04 
Vi besigtigede et træ, der er dødt og til fare for de omkringboende. Vi kontakter ejeren for at 
få det fældet. 

Sag nr. 05 
Vi besigtigede et træ, som er vokset højt og ud imod asfalten. 

 

7. Økonomi 

Regnskabet var udsendt i forvejen af af Anne-Lise. Vi brugte ikke tid på at gennemgå det, da 
beløbene endnu er små. Vi underskrev bilag fra kasseren. 

Anne-Lise mindede om, at ansvarsforsikringen for bestyrelsen skal opsiges inden 1. maj, da vi 
tidligere har aftalt at flytte den til et billigere selskab. 

 

8. Eventuelt 

Vi afbrød mødet erfter ca. 4 timer og behandlede ikke yderligere punkter. 

 



Peter Høegh 
15. juni 2017 


