
Referat	  af	  bestyrelsesmøde	  i	  grundejerforeningen	  	  
Holmehøj	  –	  onsdag	  d.	  17/3-‐2015	  

	  
	  
Mødt:	  Thomas	  G,	  Thomas	  P,	  Lars,	  Ida,	  Bettina	  (kom	  dog	  sent),	  Anja,	  Susan,	  Gitte	  
	  
Ej	  mødt:	  ingen	  
	  

1. Forberedelse	  til	  generalforsamlingen	  
Der	  er	  kommet	  2	  indkommende	  forslag	  til	  generalforsamlingen	  fra	  hhv	  en	  beboer	  og	  fra	  
bestyrelsen	  selv.	  Begge	  er	  forslag	  til	  ændringer	  af	  vedtægerne.	  	  
Diverse	  modeller	  for	  afstemningspraksis	  blev	  vendt;	  afstemningerne	  skal	  være	  skriftlige.	  
Der	  var	  enighed	  om	  at	  indkalde	  til	  ekstraordinær	  generalforsamling,	  såfremt	  der	  ikke	  er	  
mødt	  et	  tilstrækkeligt	  antal	  deltagere	  til	  at	  gennemføre	  vedtægtsændringerne	  (jvf	  
vedtægterne	  §16).	  
Thomas	  P	  og	  Gitte	  sørger	  for	  indkøb	  af	  stemmesedler	  o.lgn.	  Gitte	  sørger	  endvidere	  for	  
indkøb	  af	  øl/vand	  samt	  lidt	  snacks.	  Anja	  og	  Ida	  sørger	  for	  at	  skaffe	  nøgle	  til	  
forsamlingshuset.	  
Formandens	  beretning,	  budget,	  regnskab	  blev	  gennemlæst	  og	  der	  var	  enighed	  om	  at	  det	  
ser	  meget	  fornuftigt	  ud.	  	  
Bestyrelsens	  egne	  forslag	  til	  vedtægtsændringer	  blev	  også	  vendt.	  Efter	  et	  par	  korrektioner	  
var	  alle	  enige	  om	  ordlyden	  og	  der	  var	  enighed	  om	  at	  sende	  forslagene	  til	  afstemning.	  
Ida	  og	  Lars	  oplyste	  at	  de	  ønsker	  at	  træde	  ud	  af	  bestyrelsen	  –	  og	  der	  er	  dermed	  et	  par	  poster	  
ledige.	  
Thomas	  G	  sørger	  for	  at	  samle	  diverse	  dokumenter	  og	  udsende	  indbydelser	  til	  alle	  
medlemmerne	  senest	  onsdag	  d.	  25/3-‐15.	  	  

2. Opfølgning	  på	  møde	  med	  Wamsler	  og	  Rex	  	  
Thomas	  G	  informerede	  om	  resultatet	  af	  det	  netop	  overståede	  møde	  med	  Anders	  Wamsler	  
og	  Jørn	  Rex.	  Kort	  resume:	  
-‐ Der	  bliver	  lavet	  spred	  beplantning	  langs	  piledyssen	  efteråret	  2015	  
-‐ Der	  bliver	  etableret	  regnvandsrender	  på	  Bøgeholmen	  i	  2015	  
-‐ Området	  bliver	  færdigasfalteret	  i	  2016	  
-‐ Bestyrelsen	  ønskede	  containerpladsen	  ved	  Holmehøjen	  1	  etableret.	  
-‐ Kondistien	  langs	  Piledyssen	  og	  Østrupvej	  bliver	  etableret	  i	  2015	  
-‐ Parkering	  langs	  den	  nordlige	  side	  af	  Holmebakken	  bliver	  etableret	  i	  2015.	  



3. Div	  info	  fra	  formanden	  
Thomas	  G	  informerede	  at	  der	  var	  givet	  tilladelse	  til	  opsætning	  af	  to	  pavilloner	  på	  
Kærholmen	  23.	  Disse	  pavilloner	  vil	  stå	  delvis	  (1.5	  m)	  ude	  på	  fællesarealerne	  imens	  byggeriet	  
af	  deres	  hus	  står	  på.	  Ejerne	  af	  Kærholmen	  23	  accepterede	  naturligvis	  at	  reetablere	  
fællesarealerne	  når	  pavillonerne	  bliver	  fjernet	  igen.	  
Thomas	  G	  informerede	  yderligere	  at	  Jørn	  Rex	  var	  blevet	  pålagt	  at	  betale	  advokatregninger	  
for	  overdragelse	  af	  Kærholmen	  selv.	  

4. Trafikbump/skilte	  
Ida	  informerede	  at	  trafikbump	  og	  skilte	  nu	  er	  indkøbt.	  De	  bliver	  opsat	  søndag	  d.	  22/3.	  
Skiltene	  kommer	  til	  at	  vente	  lidt,	  idet	  der	  skal	  søges	  gravetilladelse	  før	  de	  kan	  sættes	  op.	  
Thomas	  P	  er	  på	  sagen.	  

5. Aftale	  for	  græsslåning	  2015	  
Der	  var	  enighed	  om	  at	  benytte	  Egedal	  service	  til	  vores	  grønne	  arealer	  igen	  i	  2015.	  Thomas	  G	  
kontakter	  dem	  med	  henblik	  på	  et	  tilbud.	  

6. Opfølgning	  på	  fastelavn	  –	  andre	  arrangementer	  
Der	  var	  enighed	  om	  at	  fastelavnsarrangementet	  var	  en	  success	  

7. Evt	  
Ikke	  rigtigt	  noget.	  
	  


