
Bestyrelsesmøde d. 6/10 2019 
 
Tilstede:  
 
Anne-Lise 
Peter 
Bonna 
Gert 
Bjarne 
René 
 

1: godkendelse af ref. 

 

2: valg af referent 

 

3: drøftelse og definition af procedurer omkring den forestående markvandring 

 

4: MARKVANDRING, derefter samling og frokost... 

 

5: status på igangværende sager 

 

6: gennemgang af nye sager 

 

7: evt. 

 

8: næste møde dato/sted  

 

 

Referat: 
 
1: Referatet er godkendt. 
 
2: René 
 
3: Bestyrelsen er blevet enige om at markvandringen kun er observationer ifht veje og 
bevoksningen ifht træer, buske o.a beplantning der kan være til gene ifht Brandkørsel, renovations 
o.l, og hvis der er nogle medlemsklager vedr. beplantning, så skal de behandles individuelt som 
sager. 
 
4: Markvandringen er veloverstået. Kun bemærkninger omkring beskæring ind til skel og enkelte 
steder skal træer beskæres i højden(min 4,20m), ud mod vej, så udrykningskøretøjer kan passere 
uden gener. 
 
De beboer der er noget at bemærke ved, vil modtage en skrivelse per mail. 



5: Igangværende:  
Gert har netop modtaget medlemssager fra Pia – disse skal opdateres. 
Aktive sager vi har i bestyrelsen: 
 

- Dræn – Gert og Bjarne indhenter tilbud. Så vi har et konkret tilbud til næste 
bestyrelsesmøde. 

- Hørager 4 – Bestyrelsen kontakter kommunen ang. byggesagen og tilladelser. 
- Bestyrelsen blev enige om grusbelægning af resten af Bakkevej samt Hørager.  
-  

 
6: Nye sager:  
 

- Bakkevejen 9: (For høje træer ifht udsigt) Der bliver skrevet ud til begge parter ang. et 
møde, hvor sagen vil blive drøftet. 

- Mellemtoften 27-29: (Skyggende træer) Der bliver skrevet ud til begge parter ang. et 
møde, hvor sagen vil blive drøftet. 

- Kåltoften 26: (Skelbeplantning og høje træer) Der bliver skrevet ud til begge parter ang. et 
møde, hvor sagen vil blive drøftet. 

- Engtoften 5: Låge må max være 1,25m, dette bedes udbedres i hh til Deklaration. 
- Mellemtoften 5: Tilkørsel fra Toftevej er forbudt i hh. til Deklarationen. 

 
 
Alle sager vil blive behandlet efter klagevejledningen. 

 
 
 
7:  
Bjarne lægger op til at vi i Bestyrelsen skal afholde et socialt arrangement. Loppemarked, 
sommerfest etc.  Næste møde bliver vi mere konkrete angående datoer og arrangement. 
 
Gert beder om at man modtager en dagsorden i forholdsvis god tid. 
 
Man vil også gerne bede om en økonomisk oversigt til hvert møde. 
 
 
8: Bestyrelsesmødet holdes hos Peter, Engtoften 27. kl. 10 d. 17/11 2019. 


