
 
Dagsordenspunkt Bemærkninger 

Velkomst, dagsorden og valg af referent Bestyrelsesmødet den 4. oktober 2017. Der blev 
budt velkommen og Torben blev valgt som 
referent. 

Økonomioverblik Økonomien ser god ud. Der er kommet 
indbetalinger ind fra 2. halvår. Der følges op på evt. 
restancer vedr. nytilflyttere. 
Overskud på de største regnskabsposter 
(beslysning og grønne arealer) forventes anvendt 
på kommende regninger der pt. afventes at 
komme ind i efteråret.  
 
Deponering vedr. Holmelunden. Jf. kontraktlig 
aftale for Holmelunden har udstykker indbetalt 
depositum til sikkerhed for de opgaver som 
udestår færdiggørelse. Der er indbetalt 150.000 til 
sikkerhed for bl.a. slidlag på asfalten.  

Opfølgning og status på arbejdsgruppeopgaver Holmelunden og Kærholmen er tæt på endelig 
overtagelse. Holmelunden er overtaget i midt 
september.  
 
Parkering på Holmebakken: Der indhentes 
opdaterede tilbud på en løsning med 
græsarmeringssten og kopsten til at afgrænse 
parkeringspladsen fra overkørslen. Desuden søges 
Kommunen om tilladelse til projektet.  
 
Der indhentes tilbud på etablering af overgange 
ved åen langt Bøgeholmen/Kærholmen. 

Evaluering af havedag 2017 Der er enighed i bestyrelsen om at det var en stor 
succes og mange af dem der kom (hvilket var 
mange mennesker) udtrykte tilfredshed med 
arrangementet.  
Der er forslag om at afsætte en fast dag, hvor der 
afholdes havedag i grundejerforeningen.  
Bestyrelsen drøfter det videre når næste havedag 
planlægges.  

Jordopfyldning i græsrabatter Tilbuddet er splittet i to tilbud på 25.000 + moms 
og 3000 + moms, hvor det sidste dækker stykket 
ud for Holmehøjen 36 på vejen mod Bøgeholmen.  



 
Dagsordenspunkt Bemærkninger 

Dette er indenfor den ramme på 28.000 kr. som er 
godkendt på EGF. Opgaven forventes løst i den 
kommende måneds tid.  

Tilretning af kontrakt med De Grønne Smølfer – 
opgaver 2018 

- Nyt område i nord og syd 
- Ukrudt i bede tages 3 gange årligt 
- Ukrudt på stier/fortov tages 3 gange årligt 

Pris aftales efter gennemgang af området med 
Smølferne og deres 1. gennemkørsel for at se reelt 
tidsforbrug og dermed sikre korrekt pris når nye 
områder indregnes. 

Næste møde aftale og dato og sted Den 15. november kl. 19. 

Evt. - Gennemgang af søområde ved 
Holmelunden med Anders. En rigtig god og 
uformel snak. 

- Beplantning i syd omkring åen og mod 
østrupvejen færdiggjort. 

- Lokalplan 666 Holmeengen er i høring 
indtil 10. november. 

- Det undersøges om vi kan få nummerskilte 
med retningspile/tilladelse til 
nummerskilte, til påsætning på skiltet ved 
Holmehøjen/Holmebakken. 

  


