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Tid Mandag den 19-11-2012, kl. 20:00 

Sted Henrik Storm, Rosenvænget 20 

Deltagere Gregers Bisgaard, Hyldevænget 22  tlf. 38 86 00 64/40 42 12 48 

Charlotte Hartvig, Fyrrevænget 13 

Henrik Storm, Rosenvænget 20 

Hans Kiærskou, Hyldevænget 16 

Karl Jensen, Hyldevænget 11 

Dagsorden: 1. Gensidig orientering 
2. Hastighedsdæmpende foranstaltninger – fremsendt pr. mail 
3. Forretningsorden for bestyrelsens arbejde – fremsendt pr. mail 
4. Opfølgning budget/økonomi 
5. Eventuelt 
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Ad. 1 Diverse blev drøftet 

• Hjemmesiden i dag er bygget op som en blog, det ønskes undersøgt, 

hvad der er af muligheder for at lave en hjemmeside, hvor det er lidt 

nemmere at lægge ting op og håndtere data på siden.  

• Salg af boliger i grundejerforeningen siden sidst. Klintedalen 38 

• Hans har undersøgt om Danske Bank kunne være interesseret i 

Grundejereforeningen som kunde, men de besvarer ikke mailen, som er 

den anbefalede kontaktkilde. Grundejerforeningens bank er i dag 

Vestjysk Bank 

• Invitation fra kommunen: Partnerskab med borgerne i en fælles 

forbyggende indsats mod indbrud i beboelse. Dato: 29. november 2012. 

Karl og Gregers deltager fra Furesø Haveby 

Ad. 2 Debatten omkring hastighedsdæmpende foranstaltninger er taget op igen, på 

opfordring pr. mail fra en grundejer på Syrenvænget. Ikke alle er tilfredse med 

blomsterkasserne (De nuværende planter skal nok komme sig). Efter en kort 

debat på mødet blev det besluttet, at Gregers vil tage fat i teknisk forvaltning og 

få en dialog om, hvad mulighederne er.  

Ad. 3 Hans har udarbejdet en forretningsorden for bestyrelsens arbejde. Alle synes det 

er et godt værktøj.  Det er til review frem mod næste møde. Ønskede justeringer 

sendes til Hans inden 1. marts 2013 

Ad. 4 Der er sendt 4 rykkere pr. post ud i okt/nov. En er betalt og 3 afventer.  

Der er 2, som har betalt dobbelt 2 år i træk. Der er blevet afregnet for den ene, 

den anden vender ikke tilbage, afventer.  

Ad. 5 Efter indkøb af nyt telt i forsommeren var der snak om at udarbejde et telt-

regnskab. Charlotte tager fat i Per Sauerberg. 

 


