
GLF-Bestyrelsesmøde 18. Maj 2021 

 
Til stede: 

Heidi Brorsen, Kenneth Raabjerg, Lars Wandy og Jørgen From + Jørgen Nitschke 

  
Hos Jørgen From, Lærketoften 
  

  

 
  
AGENDA 

  

1: Status på anlægsarbejde 
• Status på overdragelse kobbelvænget (LW) 

o Formel mangelgennemgang, har vi hørt noget? 

o Indkaldt til gennemgang fredag den 21. maj kl. 10. 
o LW ringet til vores advokat for at bede om at få mødet flyttet 

o Vi afventer om vi overhovedet skal deltage i dette møde 
• Asfaltgaranti på Fyrretoften, og endelig overdragelse, har vi hørt noget? (HB) 

o Asfaltgaranti foreligger ikke – vi gør ikke mere. Vi har lavet uformel 

gennemgang og der gjorde vi ingen indsigelser. 
• Har vi fået kontakt til Nils Skov ift. græsslåning, det begynder at trænge? (LW) 

o Har kontaktet Nils Skov, men vi har ikke fået svar. LW rykke for svar. 
o Vi kontakter HedeDanmark for at få det med i vores vedligehold, så græsset kan 

blive slået. Der er også et areal ved Fyrretoften, hvor der mangler at blive slået 

græs. Vi skal have fat i HedeDanmark for at få det med i vores området. 
o Vi får det reetableret når vi skal overtage området 

 
  

 

2: Økonomi (Lars) 
• Tilbud på vedligeholdelse på Kobbelvænget? (LW) 

o LW indhenter tilbud 

  
 

3: Nyt fra Lokalrådet (Jørgen N) 
• Intet nyt 

 

 
4: Antenneforening (Jørgen F) 

• Møde afholdt den 5. maj, men Jørgen var ikke med 
• Ændringer i pakker og ombygning 

• Generalforsamling rykket til efter sommerferien 

 
 

5: Lærketoften 13 & Sti øst for Fyrretoften 

• Udfordring med vand på cykelsti 
o Henvendelsen ligger hos kommunen hos ny kontaktperson, vi afventer svar fra 

kommunen før vi kan komme videre 
• Øst for Fyrretoften – vi har meldt ind til Kommunen, at der er udfordringer med stien.  

o JF givet et praj via app, Kommunen taget henvendelse til efterretning, men har 

ikke hørt noget 
• Udfordringer med vand mellem Grantoften og Lærketoften – kommunen har afvist at 

hjælpe, da vi har overtaget området.  
o Mail sendt 23/3, men har ikke hørt noget 

o HB skriver igen for at høre om de har modtaget mail 
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6: Udfordring med asfalt 

• Reparation af asfalt på Grantoften 

o Vi bør overveje, at få repareret de områder, hvor der er store fejl på vejen 

o JF bestiller entreprenør til opgaven, send regningen til info@glf-vejle.dk  
• En entreprenør har ødelagt kantsten og asfalt på Grantoften 

o Kontakte ejeren for at få dette udbedret (HB) 

 
7: Evt. 

  
Affaldsindsamling gik fint – vi samlede ca. 16 poser 
 
Næste møde 

Tirsdag den 10/8 – bestyrelsesmøde planlægning – hos Kenneth kl. 20 

 
Planlægning af generalforsamling efter sommerferien 

Nedsætte beplantningsudvalg 

 

Dato: 29. august kl. 10 – 12 
 

Indkaldelse senest 14 dage før – send indkaldelse inden ferie 

Heidi og Lars på valg 

 
HB booke hallen til den 29/8 
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