
GLF-Bestyrelsesmøde 28. september 2021 
 
Til stede: 
Line Amtorp, Heidi Brorsen, Kenneth Raabjerg, Lars Frederiksen og Jørgen From + Jørgen 
Nitschke 
  
Hos Lars Frederiksen, Grantoften 
  
  
 
  
AGENDA 
 
Første møde efter Generalforsamling i august 2021. Bestyrelsen konstituerer sig med samme 
roller som i 2020: 
 

Kenneth Raabjerg Korshøj (Formand), Grantoften  
Lars Wandy  Frederiksen (Kasserer), Grantoften  
Heidi Bøgsted Brorsen (Sekretær), Fyrretoften  
Jørgen Nitschke (Repræsentant i Lokalrådet), Fyrretoften  
Jørgen From (Repræsentant i Grundet Antenneforening) 

1. Suppleant Søren Dalsgaard, Lærketoften 
2. Suppleant Line Amtoft, Fyrretoften  

 
1: Status på anlægsarbejde 

• Status på overdragelse kobbelvænget  
o Skøde klar til underskrift 
o HB sender info til Geo partner, så LF og KK kan skrive under  

• Vandproblemer fællesområde Lærke/Grantoften 
o LF og KK mødes med beboerne, som oplever vandproblemer fra fællesområdet 
o HB koordinerer møde 

• Beplantningsudvalg 
o HB kontakter medlemmerne af udvalg og aftaler møde for at diskutere de 

grønne områder omkring Fyrretoften 
  
 
2: Økonomi (Lars) 

• Kontingent på 2000 kr. for 2021 skal indkræves nu 
o HB sender tekst fra 2020 til LF som retter til 
o Det er aftalt med Kobbelvænget, at de betaler 1200 kr. da de først er indtrådt i 

foreningen midt på året 
o HB printer og omdeler til alles postkasser + sender pr. mail 

  
 
3: Nyt fra Lokalrådet (Jørgen N) 

• Der er valgt ny formand i Lokalrådet 
 
 
4: Antenneforening (Jørgen F) 

• Intet nyt 
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5: Vejbump på Fyrretoften 

• På generalforsamlingen blev det aftalt, at bestyrelsen skal komme med oplæg til 
placering af vejbump for at sikre større sikkerhed på vejen, da der er flere bilister, der 
ikke overholder fartgrænserne. 

o JF har indhentet tilbud og lavet oplæg til placering 
o Der skal være 75 m mellem hvert vejbump, hvilket betyder, at der kan placeres 

3 vejbump 
o Bestyrelsen sender udkast i høring til grundejerforeningens medlemmer for at få 

placering godkendt 
 
 
6: Planlægning af julefrokost 

o Vi holder julefrokost lørdag den 4. december kl. 17.30 hos JN 
o HB bestiller mad 
o JF køber drikkevarer 

 
  
 
 


