
Referat fra bestyrelsesmøde søndag den 14. juni 2020 kl. 13.00 hos Anne-Lise 

  

Deltagere: Bjarne, Stefan, Anne-Lise og Bonna. 

Ordstyrer: Bonna 

Referent: Bonna 

 

Punkt 1. Godkendelse af referat fra forrige møde 

Godkendt. 

 

Punkt 2. Økonomi 

Kontoudtog blev udleveret til gennemsyn. 

TopDanmark Forsikring på 1.210,09 kr. er blevet betalt siden sidste møde. 

Samlet beholdning = 410.142,95 kr. 

 

Punkt 3. Løbende sager 

Ingen. 

 

Punkt 4. Dræn og afløb 

Bestyrelsen fastholder den tidligere beslutning om at stoppe drænprojektet indtil afholdelse 

af generalforsamlingen medio august 2020, hvor punktet vil blive genoptaget til drøftelse 

og ny afgørelse/beslutning. 

 

Bestyrelsen sørger naturligvis - som hidtil - for vedligeholdelse af det eksisterende dræn, 

som i øvrigt fungerer fint lige p.t. 

 

Punkt 5. Veje 

Der sørges for vedligeholdelse af grundejerforeningens veje, og p.t. er der ingen 

hængepartier. 

 

Punkt 6. Eventuelt  

 

Generalforsamling 

Generalforsamlingen afholdes søndag den 16. august 2020 kl. 13.00-16.00. 

Nærmere omkring afholdelsessted vil fremkomme ved indkaldelsen, da formanden først 

skal have undersøgt mulighederne. 

 

Vedtægter, Indkaldelse og Tidsfrister for afholdelse af Generalforsamlingen 

Formanden undersøger ovenstående. 

 

Ordstyrer til Generalforsamlingen 

Stefan forhører sig hos en mulig kandidat, som skal være ordstyrer til 

Generalforsamlingen. 

 

 



Valg af ny kasserer og bestyrelsesmedlemmer 

Stefan forhører sig omkring, hvad mulighederne er for at få en administrator til at styrer 

økonomien og det praktiske med nye/gamle medlemmer i tilfælde af, at ingen vil være ny 

kasserer efter den kommende Generalforsamling. 

 

Der skal vælges en ny kasserer, et nyt bestyrelsesmedlem samt 2 nye suppleanter til 

bestyrelsen. 

 

Forslag fra bestyrelsen som vil blive stillet på Generalforsamlingen 

 

Dræn – Det aftalte drænprojekt stoppes på grund af, at udgifterne til etableringen blev ca. 

100% højere end det aftalte på forrige generalforsamling. 

Desuden har det vist sig, at det kun er ca. 7% af grundejerne som kan få gavn af det 

aftalte fremtidssikrede drænprojekt og at de eksisterende dræn i øvrige fungerer fint, hvis 

bare de holdes ved lige. 

 

Kontingent – Det forhøjede kontingent, som blev opkrævet i 2019 til etablering af det 

fremtidssikrede dræn, men som ikke er blevet etableret, vil kunne danne baggrund for et 

kontingentfrit år i 2020. 

 

Aktiviteter for grundejerne 

Der er et ønske i bestyrelsen om, at det fremtidige arbejde i bestyrelsen ikke kun skal 

bestå af dialogmøder og overholdelse af beplantning m.m., men også forsøge at afholde 

forskellige sociale arrangementer for at højne fællesskabet i grundejerforeningen. 

 

Formanden vil derfor forhøre sig hos de forretningsdrivende i Ordrup, om det er muligt, at 

vi – eventuelt i samarbejde med andre grundejerforeninger i området - kan få etableret en 

petanque-bane i byen. 

 

Punkt 6. Næste møde 

Næste møde afholdes den 19. juli 2020 kl. 13.00 hos Bjarne, og hvis det er dårligt vejr, så 

hos Bonna. 

 

 

 

   


