
Bestyrelsesmøde 8. januar 2019 
Til stede: 
Kent Midtgaard Hansen, Lars Wandy Frederiksen, Kenneth Raabjerg Korshøj og Heidi Brorsen 
 
 
AGENDA 
 
1: Status på anlægsarbejde 
 
Kontakte Byrådet ift. at få svar på hvor langt vi er (Kent sender til Simon, som sender det til byrådet) 
 
2: Økonomi (Lars) 
Intet nyt. 
 
3: Nyt fra Lokalrådet (Kenneth) 
Intet nyt 
 
4: Henvendelser fra naboerne – er der kommet mails eller andre henvendelser (Heidi) 
Ingen henvendelser 
 
5: Eventuelt 
 
Planlægning af Generalforsamling: 
 
Kontakte udlejningsselskabet ift. at finde en repræsentant for udlejningsejendommene, der kan deltage på 
vegne af lejlighederne (uden stemmeret) (Heidi) 
 
Invitation sendes denne uge (Heidi)  
General forsamling den 16. marts 2019 kl. 10 
Jf. vedtægerne skal eventuelle emner til dagsorden sendes til bestyrelsen senest 1/2 (link til hjemmesiden) 
Endelig dagsorden og formel indkaldelse sendes senest 14 dage før 
 
Dagsorden til generalforsamling 
 
1. Valg af dirigent (Lars spørger nabo Mikkel) 
 
2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år (Simon) – spørgsmål efter orienteringen 
- Bestyrelsens arbejde, mødestruktur, arbejdsfordeling, henvise til hjemmesiden + at vi kommunikerer via 
hjemmesiden (Simon) 
- Forklaring af hvad vores grundejerforening dækker over geografisk (Simon) 
- Lokalrådets arbejde (Kenneth) 
- Etablering af grønne arealer Lærketoften og Grantoften + busvej (Lars) 
- Trafik/hastighed, etablerings af legeområde, Fyrretoften (Kent) 
- Fyrretoften etablering af grønne områder og problemer med vand (Kent og Simon) 
 
3. Aflæggelse af årsregnskab for foreningen (Lars) 
- Præsentation af regnskab for 2018 
 
4. Vedtagelse af budget og fastsættelse af bidrag og eventuelt indskud 
- Etablering af vejfond (sendes med indkaldelse) 
 
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 
- Kent, Heidi + Lars + 2 suppleanter – Heidi og Lars genopstiller 
 



6. Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne 
Vedtægtsændringer: 

- Antenneforening (Kenneth) 
- ”Det følger af dispensationen, at delområde 5 og 6 skal tilslutte sig grundejerforeningen for 

Grantoften, Lærketoften og Fyrretoften, når delområde 5 og 6 er bebygget med mindst 25 %, og 
byrådet stiller krav om det”. (Simon) 

 
Nedsætning af beplantning og legepladsudvalg – inkl. medlem fra bestyrelsen (Kent) 
 
7. Eventuelt 
Affaldsindsamling 2 gange om året 31/3 2019 (Heidi)  
 
Praktisk til  
Projekter (Lars) 
Lærred + bærbar (Heidi)  
Registrere alle der møder op, så vi kan tjekke op på kontaktinformation (Heidi printer og medbringer lister) 
 
Helle og Jørgen (suppleanter inviteres til mødet i februar hos Simon) 
Indkalde Patrick som ekspert i vedtægterne 


