
 
Dagsordenspunkt Bemærkninger 

Velkomst, dagsorden og valg af referent Bestyrelsesmødet den 9. januar 2018. Der blev budt 
velkommen og Torben blev valgt som referent. 

Økonomioverblik  Gennemgang af økonomien for 2017 før 
årsregnskabsudarbejdelsen (Stina) 
Gennemgang af status på indbetalinger (Bettina) 
Tallene for 2017 ser fine ud. Mindre driftsoverskud 
og ekstra høje indbetalinger præger billedet.  
Der er generelt en god kultur omkring indbetalinger 
hos medlemmerne. Der er pt. 2 restancer, som 
håndteres af kassereren. 

Opfølgning og status på arbejdsgruppeopgaver  Overdragelser: Skøder under udarbejdelse for LP 
604 og 624. Der igangsættes skødeudarbejdelse for 
LP624. LP 604 er i gang. Advokaten kontaktes. 
 
Regnvandsafledning på Bøgeholmen: Kommunen 
vender tilbage, men ikke i januar, da de har for 
travlt.  
 
Overgange ved åen mellem bøgeholmen og 
Kærholmen: Tilbud på træsvæller indhentet. Der 
skal indhentes tilbud på levering og arbejdet med at 
sætte svællerne i området samt nødvendigt 
tømerarbejde.  

Nummerskilte på Holmehøjen Kommunen er kontaktet og vi afventer svar.  

Radonmåling jf. mail rundsendt tidligere Foreningen ønsker ikke at tage imod tilbuddet, da 
tilbuddet er relevant for grundejerne og ikke 
foreningen.  

Kørsel på fællesarealerne fx mellem Holmehøjen 9 
og 19 

Der skrives et indlæg på hjemmesiden. Det 
undersøges om der kan lægges to sten på det 
grønne fællesareal.  

Status og drøftelse af glatførebekæmpelse med 
udgangspunkt i henvendelse fra en grundejer 

Bestyrelsen stiller forslag på kommende 
generalforsamling om, at ændre praksis for 
glatførebekæmpelse. 

Mulvarpeskud i syd-området ud mod Østrupvejen 
og Piledyssen 

Der indhentes tilbud på løsning af problemet. 

Næste møde aftale og dato og sted Næste møde er sat til den 13 marts 2018 kl. 19. 

Evt. Mail fra bolius ang. kompostering. 
Fiberkabler og forbindelser skal håndteres af den 
enkelte grundejer med TDC direkte.  
Ønsker om bump i området, hvor disse ikke allerede 
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findes, kræver generalforsamlingsbeslutning. Dette 
gøres når der fremsættes forslag herom på en 
generalforsamling.  
Arrangementsudvalget kontaktes med henblik på, 
hvorvidt der arrangeres fastelavn i foreningen i år.  
 
Forslag til generalforsamlingen skal være 
bestyrelsen i hænde senest den 7. marts 2018. 
Forslag skal formuleres skriftlig og således de kan 
bringes til afstemning. 

  


