
Referat af bestyrelsesmødet i Ordrup Præmiegrunde 
 
Tid: 29. juli 2018 
Sted: Gert Hintze, Kåltoften 26 
Tilstede: Stefan Andersen, Pia Rubærno Fjelksted, Gert Hintze, Peter Heno og Peter Høegh  
Fraværende: Peter Vig Jensen og Rene Bonde 
 
 
Næste møde er aftalt til 

- Søndag den 23. september, markvandring og møde i bestyrelsen hos Stefan Lupintoften 13 
 
Godkendelse 
Referatet fra forrige møde blev godkendt med enkelte rettelser og underskrevet 

Vejbelægning på Bakkevejen 
Vi aftalte at indhente tilbud hos leverandører (Gert) på at forbedre belægningen på de dele af Bakkevejen, 
der ikke er løst tilfredsstillende i det tidligere arbejde. Særligt vil vi have fokus på, at arbejdet med 
underlaget skal være i orden.  

Vi talte historikken igennem, om hvorfor nogle veje er asfaltbelagte, mens andre er grusbelagte; samt om 
forløbet af indkøbet af den seneste asfaltbelægning. 

Vedtægter 
Vi talte om kommende forslag til ændringer i vedtægterne og aftalte at opsamle emner i den kommende 
tid. 

Medlemssager 
Sag nr xx (ny sag). 
Bestyrelsen har modtaget en opfordring på at etablere dialogmøder med naboer. Vi fik en status fra Pia om 
det igangværende sagsforløb. 

Sag nr. xx (ny sag) 
Bestyrelsen har modtaget en ansøgning om dispensation fra deklarationen om indkørselsforhold til en 
parcel. Vi besluttede, at der ikke kan dispenseres. Dog vil bestyrelsen ikke påtale, hvis der etableres en 
løsning, der er mindre omfattende og af midlertidig karakter. Peter skriver svar til ansøgeren.  

Bestyrelsesarbejdet 
Vi aftalte en normalfrist for interne svar af e-mails imellem bestyrelsesmedlemmer på højst en uge. 

Vi aftalte at søge efter (Stefan og Peter) alternativer til nuværende abonnement hos one.com for e-mails og 
hjemmeside. 

Vi gentog arbejdsfordelingen, hvor ”Listen for medlemssager” vedligeholdes af Pia og ”Bestyrelsens interne 
opgaveliste” af Gert. 

Bestyrelsen modtager mange henvendelser fra ejendomsmæglerne, som på sælgeres vegne søger 
oplysninger om foreningen og om medlemskabet. Vi aftalte, at henvendelserne – der tidsmæssig er 
krævende - i princippet er et anliggende imellem sælger og ejendomsmægleren. Dertil udformer vi (Stefan 
laver oplæg) et standardsvar, der blandt andet vil give svar på generelle spørgsmål ved brug links til 
gopg.dk, foreningens hjemmeside. Derudover supplerer vi med svar på eventuelle spørgsmål om konkrete 
kontingent forhold osv. omkring medlemmet. 



Gert orienterede om, hvorledes opgaven med at afhjælpe problemer ved stien på Kåltoften er tænkt løst. 
Bestyrelsen orienteres senere, når den endelige ide er aftalt. 

Vi aftalte på forrige møde, at Stefan skulle forberede et indlæg om GDPR, som er den ny lov om 
databeskyttelse. Stefan redegjorde for hvilke krav loven stiller til foreninger som vores, hvor vi opbevarer 
medlemmernes e-mails, adresser m.v. Blandt andet skal vi indberette eventuelle lækager af data til 
Datatilsynet. Desuden skal vi beskrive vores rutiner på skrift i forbindelse med, hvor længe vi gemmer data; 
om historiske data; gammel korrespondance; fornyelse af passwords osv. Vi aftalte at begynde med: 

- Forny passwords til hjemmeside og email systemer 
- Indtil næste møde, at samle inspiration fra andre om indholdet af en sådan beskrivelse 

 

Eventuelt 
Projektet om etableringen af fibernet af firmaet, Fibia og antallet af tilmeldinger fra medlemmer blev 
drøftet. Da eventuelt tilmelding til projektet er et privat anliggende mellem medlemmer og Fibia og ikke et 
anliggende for foreningen generelt, fastholder bestyrelsen, at medlemmer med interesse eventuelt selv må 
være aktive, hvis der skal skaffes nok tilmeldinger til at få projektet igennem.  

Dræn. Som opfølgning på generalforsamlingens vedtagelse, om at få en ekspert i dræn til at udforme 
rapport og oplæg til mulige afhjælpning af problemet med våde grunde, orienterede Peter om kontakten til 
en drænekspert, der er en mulig leverandør af opgaven. 

  



Underskriftsblad 
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