
Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen GF31, hos Jakob; Bækkeskovvej 83; 27-3 2018; kl.1900-: 

Alle mødt… 

Der var ikke rundsendt forslag til dagsorden, men før mødets start blev vi enige om nedenstående: 

1. Valg af referent 

2. Godkendelse af dagsorden 

3. ”Siden sidst”/status på tiltag vedtaget på sidste møde 

4. Budget og regnskab 

5. Generalforsamlingen 

6. E-post fra medlem Michael Bohn 

7. Evt. 

Ad. 1: Lars påtog sig hvervet 

Ad. 2: …ingen kommentarer 

Ad. 3: Lars refererede hvad han havde fået oplyst af ”Hovedstadens Kopicenter”( vores sædvanlige sted til 

kopiering af bilag til generalforsamlingen)var gældende priser på trykning af ”en bilagssamling” med 

indholdet af de tre pjecer som vi tidligere har talt om. Prisen for syv ark(14 A-4-sider, tryk på begge sider), 

80 g papir, sort/hvidt tryk, 250 stk, ville blive 1.315,00kr. Hvis materialet afleveres før kl.14, ligger det klar 

dagen efter kl.14. Det besluttedes at bestille 275 stk. Lars skriver en kort, introducerende tekst og sætter 

det i sving. 

Søren Hansen og Tom Omak skal snart(!) revidere regnskabet. Det skal være på plads 5-4 18… Frank vil 

rykke for dette… 

Ad. 4: Det tilsendte materiale fra ”Øen” benyttes og med udgangspunkt i budgettet fra sidste år blev 

diverse poster gennemgået. Relativt få ændringer besluttedes. 

Ad. 5: Dagsorden udarbejdes efter skabelon fra sidste år. Tom Omak og Hans Offersen skal spørges om de 

vil genvælges som revisor henholdsvis revisorsuppleant. Muligheden for oprettelses af en Facebook-

gruppe, GF31, vil blive nævnt på generalforsamlingen. Jonas skriver bestyrelsens beretning som de øvrige 

medlemmer så vil kunne kommenterer på. 

Ad. 6: Vi blev enige om at formanden skulle rette henvendelse til kommunen(TMF?) for at høre om det er 

tilladt at lade en ejendom indrette så den vil kunne rumme op til 16 personer. Det drejer sig om 

ejendommen Fuglsang Alle 129 som naboen, Michael Bohn, på F. Alle 131 havde henvendt sig til 

bestyrelsen vedrørende. Medlem Karsten Søe havde henvendt sig vedrørende størrelsen på renterne af det 

fælles vejlån. Han vil blive oplyst herom… 

Ad. 7: …intet 

… således refereret 

Lars 



 


