
 
Dagsordenspunkt Bemærkninger 

Velkomst, dagsorden og valg af referent Der blev budt velkommen og Torben blev valgt som 
referent. 

Konstituering af bestyrelsen Næstformand: Thomas Pedersen er valgt  
Kasserer Bettina Pedersen og Anja Rosfeldt er valgt 
og de deler kassereposten. Anja står for regnskab og 
Bettina står for opkrævninger. 
Sekretær: Stina Madsen er valgt. 

Ny formand og nye folk i bestyrelsen Velkommen til Kim og Charlotte. Kim og Charlotte 
introducerede kort sig selv for bestyrelsen. Den 
øvrige bestyrelse præsenterede derefter sig selv for 
de nye medlemmer. 
Bestyrelsen fastsatte at Susan fungerer som 1. 
suppleant og Charlotte fungerer som 2. suppleant. 
Formanden tog derefter ordet og redegjorde for 
sine tanker omkring den nye bestyrelse. 
Alle bestyrelsens medlemmer gennemgår listen over 
tiltag og opgaver, og prioritere til næste møde deres 
egen top 3. 

Økonomigennemgang Økonomien ser fornuftig ud. Der er restancer for ca. 
20.000 kr. som rykkes for hos de enkelte grundejere.  

Fordeling af faste ansvarsområder Advokat, hjemmeside og IT, grundejerkontakt og e-
mails, De Grønne Smølfer kontakt. 
Der er påsat tovholder på hver af de faste 
kontaktopgaver. 

Ekstraordinær generalforsamling Dagsorden og praktiske forhold blev aftalt. 

Vedligeholdelse af græsarealer og nabospørgsmål Grundejerne kontaktes med henblik på en løsning. 
De Grønne Smølfer siger at risikoen for skader på 
sokkelpuds er mindst med den store maskine, pga. 
styringsegenskaber på maskinen. 

Igangværende sager Prioritering af igangværende sager. 
Bestyrelsens medlemmer laver en top 3 over 
opgaver til næste møde. 

Ansvarsforsikring på grønne fællesarealer Bestyrelsen er enige om at indstille til 
generalforsamlingen, at der købes en forsikring.  

Evt. Ny skabelon til dagsordener og referater i 
bestyrelsen 
Governance og code of conduct 
Velkomstbrev gennemgået 
Reetablering af græs og sti mod Piledyssen efter 
byggeri – mail sendes til grundejeren. 



 
Dagsordenspunkt Bemærkninger 

Google drive, Gmail mv. til brug for bestyrelsen 
etableret.  
Reetablering af fortov ved Holmehøjen 2 – betaling 
for arbejdet viser sig svært hos skadevolder. 
Bestyrelsen følger sagen løbende.  

 


