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Den 20. august  2010 

 

 
Referat fra bestyrelsesmøde 

 
Tid: lørdag den 8. august 2010, kl. 10.00 
Sted: Krondyrstien 15 
 
Deltagere: HS, JH, FS, AG, SV,LK 
Fraværende: EC 
 
Dagsorden 
Pkt. Emne Konklusion 
1 Godkendelse af seneste referat Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 

 
2 Meddelelser fra formanden 

 
 
 
 
 
 

Bevoksning og tilstand af postkasser og stativ skal have 
fokus på arbejdsdagen.  
 
Henvendelse fra ejeren i R1 med klage over vand fra højere 
liggende vej ind på grunden og forespørgsel om afhjælpning 
med perlestensbelægning imod vejen. FS tager kontakt til 
ejeren. 
 
SV meddelte at afgå som formand ved førstkommende 
ordinære generalforsamling, men ønsker at fortsætte i 
bestyrelsen. Forholdet tages op som et særskilt pkt på 
dagsordenen til næste bestyrelsesmøde. 
 
SV rykker Jan for diverse aftaler og kontrakter. 
 
Arbejdsdagen omlægges til en inspektionsdag, hvorefter, der 
iværksættes udførelse af de konstaterede behov for 
vedligeholdelse m.v. Det skal ikke fremover være meningen, 
at bestyrelsen bruger sin tid på ”havearbejde”. 
 

3 Meddelelser fra kassereren: 
Regnskab, status 
 
 
 
 
 
 
 
Kontingent restance 2009, D29 
 
 
Tinglysning af skøde på 
fællesarealer (EuroLux-sagen) 

 
Grundet Eriks afbud er driftsregnskab og status sendt pr mail 
til alle best.medl. 
- alle kontingenter for 2010 er betalt, dog har 3 medlemmer 
undladt at betale det opkrævede rykkergebyr. 
- for K56 er der ”kun” betalt kontingent for 7 mdr.. Huset 
blev overtaget af ny ejer pr 1/6 efter tvangsauktion. 
- udgifter forløber som forventet. 
 
Vor advokat har meddelt at sagen nu er berammet ved 
fogedretten i Nyk. F. den 18. august. 
 
Advokaten har meddelt, at der den 27. juli er foretaget en 
prøvetinglysning (”udkast”, som jeg har fået tilsendt), - så 
der sker noget!! 



 

4 Meddelelse fra næstformanden, 
herunder TV 
 
 
 
 
 

Der har været en del udfald i TV anlægget i den senere tid. 
Forstærkere er blevet lynskadet og udskiftet, der er 4 af de 
gamle forstærkere tilbage. 
LK foreslog at lade udarbejde en ”Målerapport i fugtigt vejr” 
på signalstyrken. Signalforringelser forårsaget af blandt 
andet graveskader vil nemmere kunne afdækkes. 
 
TV-skabet er vokset til og stien bagom til Aldi trænger til 
rydning. FS tager kontakt til entreprenør om rydning. 

5 Meddelelser fra øvrige 
bestyrelsesmedlemmer 
 

 

 

 

LK og Peter Grønne gennemgår vejene for en ny 
belægningsløsning. Finn Thrane kontaktes tillige med 
afprøvning af ny maskine, der optager og lægger ny 
belægning i en proces. Det er udført i Dådyrstien med 
succes. 
 

6 Eventuelt: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
Inspektionsdag: 16/10 kl. 9.00 
Bestyrelsesmøde 16/10 efter inspektionen. 
Bestyrelsesmøde 24/11 kl. 18.00 hos SV 
Bestyrelsesmøde 22/1 kl 10.00 Bowling eftermiddag 
Generalforsamling 5/3 kl. 10.00 

 
 
Referent: Frank 
 
 
 
____________________           ___________________           _______________________ 
Henning Sørensen                        Frank Strømsted                       Louis Kristensen 
 
 
________________       _________________        ________________       _____________________ 
     Allan Greve                  Erik Christiansen              John Hansen                   Svend-Erik Vogt 
 


