
Bestyrelsesmøde 4. december 2018 
Til stede: 
Kent Midtgaard Hansen, Lars Wandy Frederiksen, Kenneth Raabjerg Korshøj, Simon Kirkeby, og Heidi 
Brorsen 
 
 
 
AGENDA 
 
1: Status på anlægsarbejde 
Lærketoften og Grantoften (Lars) 
Der mangler gadelamper ved indkørslen til Grantoften. Undersøg om der er sat lamper op efter reglerne eller 
om de står for langt fra hinanden.  
Området bag Grantoften/Lærketoften skal ikke overdrages til os, men stadig høre til Niels Schou, da det ikke 
betegnes som fællesarealer. Det skal holdes som græs og slås en gang om året.  
På sigt skal vi også vedligeholde stien langs skoven bag vores område.  
 
Fyrretoften (Simon og Kent) 
Niels Schou har ikke svaret, så vi sender brev med posten til ham. (Kent sender brev) 
 
Aftale møde med Elsebeth fra kommunen, Birch Ejendomme og Niels Schou. (Heidi indkalder) 
 
Torsdag den 10. januar kl. 16.00 – 18.00 Grantoften 14 med henblik på færdiggørelse og overdragelse af 
område. 
 
skou@jensgaard.dk 
 
 
2: Økonomi (Lars) 
Intet nyt. 
 
3: Nyt fra Lokalrådet (Kenneth) 
Der er afholdt lokalrådsmøde i Nørremarkshallen 
Det blev besluttet at lave en indstilling til kommunen om visionen for området. Det skal være 
omkostningsneutralt, så vi ikke skal betale for vedligeholdelsen. Hvis ansøgningen går videre, skal der 
arbejdes mere på det konkrete indhold. 
 
Der er også forslag om at lave en byfest/halbal for alle beboere i området. 
 
4: Henvendelser fra naboerne – er der kommet mails eller andre henvendelser (Heidi) 
Ingen henvendelser 
 
5: Eventuelt 
 
Planlægning af Generalforsamling: 

- Hvem er på valg (Kent, Heidi og Lars – sidste 2 genopstiller) 
- Booke dato – 17. marts søndag kl. 10 
- Booke hallen (Heidi)  
- Praktisk 
- Indkaldelse  

 
Legende børn skiltning / parkering – tages med til generalforsamling i 2019, da der skal etableres 
parkeringspladser på vejene.  
Kontakte Birch ift. at finde en repræsentant for udlejningsejendommene, der kan deltage på vegne af 
lejlighederne.  

mailto:skou@jensgaard.dk

