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Tid: 19. november 2017 

Sted:  Pia Fjelksted, Engtoften 4 

Tilstede: Hanne Holm (HH), Gitte Bonde (GB), Anne-Lise Heide (ALH), Pia Fjelksted (PK), Peter Vig 
Jensen (PVJ), Rene Bonde (RB) og Peter Høegh (PH) 

Fraværende: Ingen 

 

Kommende møder 
Næste møder er aftalt til 21. januar og 15. april 

Referat 
ALH kommenterede, at kontingentbetalingen som er nævnt i referatet fra forrige møde vedrører 
foreningen VOK (og ikke SOL, som skrevet).  

Regnskab ved ALH 
Regnskabet var rundsendt i forvejen. Eneste kommentarer var PF om alkohol ved generalforsamlinger. Vi 
besluttede at gøre emnet til et punkt ved et kommende bestyrelsesmøde. 

Godkendelse af regnskabsbilag 
vi gentog vedtagelsen om, at proceduren for godkendelse af bilag til betaling af udgifter i foreningen er 
elektroniske eller fysiske underskrifter fra 2 bestyrelsesmedlemmer. 

Fibernet, eventuel tilmelding til Fibia 
Vi aftalte, at HH tilkendegiver overfor Fibia og grundejerforeningen Ordrup Strand, at vores forening skal 
have mulighed for at medlemmerne kan tilslutte sig fibernetforbindelsen. HH deltager i mødet. 

Opfølgning på markvandringen, gennemgang af påtaler, HH 
Hovedparten af bestyrelsens påtaler til medlemmer er med deadline den 1. marts. Efter den dato, tager vi 
gennemgangen af påtalerne op op igen.  

Oplæg til vejnetværk, om nabohjælp eller ”at holde øje” 
Vi aftalte, at opfordre medlemmerne til at lave netværk af telefonnumre for området i foreningen, hvor 
medlemmer ønsker at skabe større tryghed. PH’s indsamlede materiale fra vagtværn kan rundsendes til 
medlemmerne for selv at oprette eventuelle tilsyns/vagtordninger. Bestyrelsen foretager sig ikke 
yderligere. 

Opgavelisten 
RB reviderer - udfra sine noter fra markvandringen - matrikelnumre på drænkortet. 
Mosen ved Engtoften. Rene har fremstillet drænsi og sætter den i ved lejlighed. 
PH forespørger på tilbud om forbedret dræn for området engtoften/mellemtoften. 
Vejskilte, legende børn, PVJ finder en løsning for udbedring af skiltningen, og vi aftalte, at han frit kan 
disponere. 

  



Medlemssager, status, HH 

Opgave 07 
Der er søgt bestyrelsens godkendelse af et påbegyndt byggeri. På grund af den ekstra højde over terræn 
blev bygherren af bestyrelsen pålagt at få naboers og genboers accept. Accepter er herefter indhente og 
overdraget til bestyrelsen, hvorfor byggeriet kan fortsætte.  

Opgave 03 
PH tager sagen sammen med advokat Steen Marslev 

Opgave 05 
Oplæg fra PH til svarbrev til medlemmet blev aftalt ikke at blive afsendt. PH forhører hos advokaten, 
hvordan vores sag står. 

 


