
 

 

 

Bestyrelsesmøde i GF31 
d. 7. maj 2013 

 

 

Vært:  Frank Heiberg, Fuglsang Allé 124  

Referent: Henrik Herløv Jørgensen 

Til stede:  Frank Heiberg, Frank Sparholt, Jesper Munksgaard, Lars Plenge, Hans 

Offersen, Henrik Herløv Jørgensen 

Afbud: Ingen 

 

 

 

 

REFERAT 

 
1. Konstituering af bestyrelsen 

Bestyrelsen konstituerede sig jf. nedenstående 

Formand:   Henrik Herløv Jørgensen, Sonnerupvej 12 

Næstformand:  Jesper Munksgaard, Sonnerupvej 4 

Kasserer:  Frank Sparholt, Astrupvej 2 

 

2. Økonomi 

På generalforsamlingen d. 24. april, har vi netop godkendt budget 2013, samt regnskab for 

2012, og der er ikke noget nyt at berette. 

Angående udsendelse af girokort til betaling af kontingent, vil Frank Heiberg undersøge om 

disse kan udsendes medio juni. 

 

3. DONG (luftledninger lægges i jorden) 

DONG’s hærgen i vores område er begyndt, og de første skader viser sig allerede. 

Der er via foreningens rådgiver Hartvig Consult ApS, påpeget en række fejl og mangler som 

skal rettes. Der henvises til tilsynsrapport 01 og 02, som er tilgængelige på hjemmesiden. 

 

Alle skader og dårligt udført arbejde skal øjeblikkeligt rapporteres til Maks A. Jensen fra 

Hartvig Consult ApS. Det er Maks som er daglig kontaktperson i forhold til DONG’s projekt. 

 

Maks varetager endvidere kontakten til Kommunen som repræsenteres ved Dan Boye i dette 

projekt. 

 

Vi har modtaget faktura for april måneds tilsyn og bestyrelsen finder den er rimelig, og den er 

derfor godkendt til betaling.  

 

4. Generalforsamling 2013 

Det var en god og positiv stemning på årets generalforsamling. 

En tam dagsorden og svær konkurrence med en Champions League-semifinale, resulterede i et 

historisk lavt fremmøde, på 22 stemmeberettigede og i alt omkring 30 deltagere. 

Bestyrelsen vil overveje initiativer, som kan gøre det mere attraktivt at bruge en aften om året 

i selskab med sine naboer i grundejerforeningen. Aktuelt overvejes foredrag med temaer som 

kan være af interesse for medlemmerne. 

Referatet er kommenteret og godkendt af bestyrelsen og dirigenten, og sendes til trykning i 

næste uge. 

 

 



5. Fuglekiggetur d. 2. juni, kl. 07:00 

Invitation omdeles sammen med referatet fra generalforsamlingen, og det sker medio maj. 

Fuglekiggerturen afsluttes med fælles formiddagskaffe og morgenbrød på Ipsens Kaffebar. 

Deltagelse er gratis og tilmelding nødvendig. 

 

6. Henvendelser fra ejendomsmæglere 
Det blev besluttet at ejendomsmæglere fremover bliver faktureret DKK 200 for vores besvarelser 

af deres henvendelser. 

 

7. Hjemmeside 

Lars Plenge vil trimme lidt på den bagved liggende software, så upload bliver enklere. 

På et kommende bestyrelsesmøde kigger vi hjemmesiden igennem, med henblik på at 

aktualisere indhold. 

 

8. Eventuelt 

a. Vi skal have lavet en manual over, hvad en grundejer skal iagttage omkring 

vejforhold og nabogener, ved gennemførelse af større byggerier. Hartvig kontaktes. 

b. Vi skal have fat i den tekniske specifikation for udførelse af en overkørsel. Hartvig 

kontaktes. 

 

 

 

 

 

Ref. 

Henrik Herløv Jørgensen 

8. maj 2013 


