Referat fra GF31 bestyrelsesmøde d. 22.2.22 (Grøndalscenteret)
Til stede: Morten Okholm, Jonas Larsen, Brian Kalhøj, Henrik Herløv, Morten Striboldt (ref.)

1- Valg af referent: Morten Striboldt
2- Godkendelse af dagsorden: Tilføjelse af punkt omkring udarbejdelse af referat fra
seneste generalforsamling. Herefter blev dagsordenen godkendt.
3- Opfølgning på verserende vejsager:
a. Flere steder på grundejerforeningens veje, mangler der stadig at blive opfyldt
leret vejgrus til rette niveau efter VikTech’ fiber nedgravning. Bestyrelsen tager
fat i VikTech vedr. generelt manglende opfyldning af for/bag-bort + et enkelt
konkret tilfælde.
b. Fastelavns arrangement bliver i år ikke afholdt, da der ikke er nogle grundejere
som har meldt sig til at afholde arrangementet.
c. Nyhedsbrev udsendelse med følgende punkter:
i. Vi opfordrer folk til at melde sig til afholdelse af fastelavn
ii. Rentefradrag på vejlån
iii. Dato for næste generalforsamling.
d. Nybyggeri på grunde medfører skader på grundejerforeningens veje, så
bestyrelsen vil undersøge sagerne nærmere og evt. informere om genopretning
af arealer til samme stand som tidligere. Hvordan skal bestyrelsen håndtere det
fremadrettet? Forslag om evt. uddeling af informationsbrev til grundejere med
renovering/nybyg.
e. Skader på fliser efter VikTech på Valløvej er vurderet indenfor tolerancen, så er
derfor ikke udbedret af VikTech
f. Behandling af ekstra overkørsel på Bækkeskovvej.
4- Regnskab er udsendt til grundejerforeningens revisorer til godkendelse. Regnskab
gennemlæses af bestyrelsen inden næste bestyrelsesmøde.
5- Generalforsamling 2022 afholdes d. 26/4 kl. 19.30-22.00 på Kulturstationen Vanløse i
Festsalen.

6- Dato for næste bestyrelsesmøde skal findes og der udsendes Doodle med forslag til ny
dato i uge 11-13.
7- Forslag om at alle fremtidige skriftlige meddelelser (f.eks. indkaldelse til
generalforsamling o.l.) til grundejerforeningens medlemmer leveres elektronisk.
Bestyrelsen vil overveje hvilke konkrete tiltag der skal tages, for at imødekomme dette
forslag.

8- Referat fra generalforsamling mangler at blive udarbejdet. Bestyrelsen gennemgik
hovedpunkter og beslutninger der blive taget på generalforsamlingen.
9- Bestyrelsen skal kontakte Hartvig Consult for at finde en dato hvor vejgennemgang
med HOFOR kan gennemføres.

10- Vejgennemgang med Wizer. Bestyrelsen undersøger hvilke områder der er omfattet af
gennemgangen.
11- Opfølgning med HOFOR vedr. huller på bækkeskovvej.

Morten Striboldt, 22/2-22

