
GLF-Bestyrelsesmøde 14. januar 2020 
   
Til stede: 
Jørgen Nitschke, Lars Wandy, Kenneth Raabjerg og Heidi Brorsen 
 
Vært: Jørgen Nitschke, Fyrretoften 
  
 
  
AGENDA 
  
1: Status på anlægsarbejde 
  
Vi havde besøg fra Lærketoften 4 og 8, som er udfordret pga. vand fællesområdet, der løber 
ind i deres haver. De har lavet omfangsdræn rundt om huset, men vandet løber stadig ind til 
huset og videre til nr. 6. 
  
Når det regner naturligt kan vandet godt ledes væk, men når der kommer meget regn, så 
opstår der problemer. De har ligeledes problemer med at plante hæk og er bekymrede for at 
lukke børnene ud i haven. 
 
Lars kontakter OK Nyggard for at høre, om de har en løsning til at få vandet ledt væk fra 
fællesområdet, så det ikke siver ind i haverne. Herefter vil vi tage fat i kommunen for at høre, 
hvordan de forholder sig.  
  
OK Nygaard har ikke været forbi og kigge på cykelstien endnu, men de er orienteret om 
opgaven.  
  
Der mangler skilte på Fyrretoften med husnumre. Heidi undersøger muligheden for at få skilte 
til de manglende stikveje. 
  
2: Økonomi (Lars, kasserer) 
Lars sender regnskab til godkendelse hos vores revisor, som skal have det senest 1. februar. 
Samtidig undersøger han, om hun har lyst til at genopstille som revisor. 
Han undersøger ligeledes mulighed for at oprettet et Mobile Pay nr. til betaling af kontingent. 
  
3: Nyt fra Lokalrådet (Kenneth) 
Der er nytårstaffel på søndag for at indvie de nye borde/bænke sæt, som Lokalrådet har opsat. 
Invitation er sendt ud til alle medlemmer i GLF. 
  
4: Henvendelser fra naboerne – er der kommet mails eller andre henvendelser 
(Heidi) 
Ingen henvendelser. 
  
5: Eventuelt 
Der skal afholdes generalforsamling inden udgangen af april måned. Heidi spørger kommunen, 
om vi kan booke kantinen i Nørremarkshallen søndag den 22. marts kl. 10-13. 
Jørgen henter nøglen og sørger for forplejning. 
Heidi sender invitation til alle medlemmer, da forslag til dagsorden skal indsendes senest 1. 
februar.  
  
Heidi køber printer, så vi har en printer til brug i foreningen. 
  
 
 
Næste møde 3. marts hos Heidi  


