
Referat fra bestyrelsesmøde 

Dato: 29. januar 2017.
Tid: Kl. 10.00
Deltagere: Peter Høegh, Rene Bonde, Anne-Lise 

Kromann Heide og Hanne Holm 
Sted: Anne-Lise Kromann Heide 
Fraværende: Frank Kristoffersen 
Referent: Peter Høegh 

1. Valg af referent og dagsorden
Peter blev valgt til referent og dagsordenen blev gennemgået

2. Godkendelse af referat
Referatet fra forrige møde blev godkendt og underskrevet.

3. Næste møder og generalforsamling
Generalforsamlingen er fastsat til at blive afholdt søndag 28. maj 2017. Der er nu bestilt
plads på Cafeen i Ordrup og kaffe, ost og en øl til medlemmer.

Marts 05 Bestyrelsesmøde, kl. 10 
April, 02. Bestyrelsesmøde, deltagelse af dræn- og vejudvalg, kl. 10 
April, 14. Årsregnskab foreligger, intentionen er at 
April, 30. Årsregnskab er revideret, intentionen er at 
Maj, 06. Indkaldelse til generalforsamling, udsend 
Maj, 14. Bestyrelsesmøde, gennemgang af indkomne forslag fra medlemmer vedr. GF 
Maj, 19. Udsendelse af indkomne forslag 
Maj, 28. Generalforsamling (GF), kl. 10 

Anne-Lise aftaler dato for revison med Gert Hinze, der er revisor, inden næste 
bestyrelsesmøde. 

4. Økonomi
Kassereren gennemgik regnskabet.

Peter havde spørgsmål til indtægterne og til hensættelser til vej og dræn. Vi aftalte, at 
Anne-Lise opretter en særskilt konto til hensættelserne, for at undgå sammenblanding med 
foreningens løbende poster. 

Vi talte om Nets og vedligeholdelse af kartotekerne 

5. Bestyrelsens emails og medlemskartotektet
Peter orienterede om, at alle passwords til foreningens web og emailkonti ændret af
hensyn til sikkerheden. Der er oprettet en email konto for medlemmers henvendelse til
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bestyrelsen, bestyrelsen@gopg.dk. Kontoen læses af bestyrelsens medlemmer og e-mails 
videresendes automatisk til hver enkelt bestyrelsesmedlem. Desuden fortsætter e-
mailkontoen, formand@gopg.dk, som er medlemmers henvendelse til formanden. Den 
læses af formand og næstformand.  
 
 
6. Markvandring 
Ved bestyrelsens markvandring den 30. april vil vi lægge henstillinger i postkasserne. Vi 
foreslår efterårets markvandring til 17. september 2017. 
 
 
7. Igangværende 
Vedligeholdelsesarbejdet af Bakkevejens vendeplads, hvor der blandt andet er lagt grus 
ud, er ikke i god kvalitet. Bestyrelsen finder, at arbejdet lever op til entreprenørens afgivne 
tilbud og foretager sig ikke videre i sagen i denne omgang. 
 
Vedligeholdelse af dræn fra mosen på Engtoften følges op ved at Rene minder om 
igangsætning af rodskæring og rensning via Gert Hinze. Beløbsmaksimum er 15.000kr 
inkl. moms. 
 
Opdatering af drænkort sker af Rene. Det er aftalt, at private dræn afmærkes med særlig 
farve for at vise, at de skal vedligeholdes af private grundejere og ikke bliver vedligeholdt af 
foreningen. 
 
Et stående træfældningstilbud, af generel art til brug for medlemmerne, søges indhentet. 
 
 
8. Løbende medlemssager 
Bakkevejen 29. Peter vil søge at blive opdateret på sagen via den afgående formand og 
ejeren af Bakkevejen 29. 
 
Mellemtoften 27-29. Der er ankommet et svar fra Arne omkring påbuddet om beskæring af 
blommetræ ned til 3 meter af hensyn til skygge og udsyn for naboen. Bestyrelsen noterer 
sig, at Arne skriver, at han ikke har til hensigt at følge påtalen. 
 
 
9. Femårsplanen 
Peter arbejder med punkter til en femårsplan som gennemgås på et senere møde. 
 
 
10. Eventuelt 
Vi konstaterede at storskrald næste gang er den 6. juni og 4. oktober. 
 
Anne-Lise har talt med Danske bank om forsikring imod underslæb. De henviser til en 
mægler, danske forsikring. Forsikringen koster 1800kr. incl bestyrelsesansvarsforsikring. Vi 
overvejer at skifte. 
 
Kassereren genanskaffer Officepakken for at få licensenen korrekt, maksimal udgift er 
aftalt til 1200kr. 
 
Til GF skal diskuteres, hvorvidt personer udefra skal have ret til taletid. 



Bestyrelsens underskrifter for bestyrelsesmødet den 29. Januar 2017: 

Peter Høegh, formand Hanne Holm, næstformand 

Rene Bonde, udvalgsformand Anne-Lise Kromann Heide, kasserer 

Underskrevet eksemplar fforefindes hos bestyrelsen og fremvises på forlangende




