
Grundejerforeningen af 11. februar 1931                        
Referat af bestyrelsesmøde den 02. november 2010   fra kl. 18.30 til 20.15 

Sted: Henrik Larsen, Fuglsang Allé 127. 
Deltagere: Henrik Herløv Jørgensen (HHJ), Henrik Larsen (HL),  Frank Heiberg (FH) og Frank Sparholt (FS). 
Afbud fra:  Jesper Munksgaard og Lars Plenge. 
Referent:  Frank Sparholt. 
 
 
Pkt. 1. Økonomi. 
HL oplyste, at der er ca. 25 restanter og rykkere vil blive fremsendt nu og endvidere, at der er ca. 10 der vil 
blive sendt til incasso nu. 
HL skal rykke JM for dokumentation for udlæg til pladsmand i forb.  med mellemregning  Brh. Haveby. 
Om vejrenovering mente HL, at projektet er længere fremme end regningsbeløb, men udlignes måske, når 
1ste á contobegæring fra asfaltfirmaet fremkommer. 
Pkt. 2. Hjemmeside. 
Tages op med LP ved næste møde. Der er forsk. tekster, der skal fjernes , der mangler div. Referater m.m. 
Pkt. 3. Planlægning af Vejwarming. 
Grundlag er ca. 100 fremmødte, men hellere pølser/drikkevarer i overskud end for lidt. 
FS sørger for pølser, brød, dyppelse, ristede løg, paptallerkner m.v. 
HHJ og/eller JM sørger for vand og øl.  FS foreslog at indkøbe drikkevarer i dåser, som leveres på A2A. 
FH og LP har meldt afbud. HHJ og JM tager imod på hjørnet af Valløvej/ Astrupvej  og FS og HL tager imod 
på Astrupvej 2 A. Mødetid kl. 13.35 på A2A for aftale om de sidste detaljer. Evaluering samme sted. 
Pkt. 4. Vejprojekt. 
HL meddelte, at byggelånet var blevet i orden i sidste uge og at Peter Hartvig er betalt. 
Endvidere at vores interne revisorer har lovet at se på regnskabet og fastlægge en sikker procedure.  
HL kontakter dem snarest. 
Pkt. 5. Hastighedsdæmpende foranstaltninger. 
Blev kort drøftet uden den store enighed og blev udskudt til næste møde, hvor Frank S. skal have den store 
tegning med, som bestyrelsen har fået. Endvidere skal Frank S. rykke Hartvig Consult Aps for økonomi 
omkring  projektet. 
Pkt. 6. Trekanten. 
Udskudt til næste møde. 
Pkt. 7. Dato for og indhold i bestyrelses-jule- event. 
Formanden opfordrede bestyrelsen til at fremkomme med forslag. 
Pkt. 8. Eventuelt. 
Der har været flere henvendelser om utilfredshed med højder på fortovene og andre ting. 
HHJ orienterede om igangværende sager. 
Lejrevej 24 er afsluttet, Astrupvej 61 har fået tilbudt asfalt i indkørslen og vi afventer svar. 
Bækkeskovvej  69  får som ønsket vendt inderste række fliser ved indkørslen. FS meddeler det på 
byggemødet. 
Bækkeskovvej  67 kan vi ikke hjælpe. Jægersprisvej 9 er fortovet højt. Skal beses. (FS ved fra byggemødet 
03/11, at grundejeren har aftalt møde med KBF i denne uge) 
Hjørne Mullerupvej/Bækkeskovvej skal være uændret. FS meddeler på byggemødet 3/11  
FS skal fremsende den tidligere kritiske liste over højder igen. 
   
 
 


