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Bestyrelsesmøde 4. februar 2022
REFERAT

Deltagere: Kresten Therkildsen (KT) ref., Henrik Sierslev (HS), Nina Holtorp (NH),
Charlotte Enghave Fruergaard (CF), Berit Aagesen-WEB Master (BA), Afbud: Hans
Tønnesen (HT).

1.

2.

KT: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 29. oktober 2021: Referatet godkendt uden
bemærkninger.
KT: forhold i relation til kasserer Lars Hjorths dødsfald.
Bestyrelsen besluttede og godkendte, at nuværende bestyrelses suppleant Charlotte
Enghave Fruergaard (CF) indtræder som bestyrelsesmedlem fra dags dato.
• Bestyrelsen besluttede og godkendte, at bestyrelsesmedlem Charlotte Enghave
Fruergaard (CF) indtræder som foreningens kasserer fra dags dato.
• (KT) kontakter foreningens bankforbindelse Nordea med henblik på etablering af
relevante fuldmagtsforhold mv. for (CF)
• Bestyrelsen besluttede endvidere, at foreningens formand (KT) også skal have fuldmagt
til driftskonto i banken.
• (KT) kontakter NETS med henblik på etablering af adgang for (CF) til E-Boks, NemID
osv.
• (KT) har aftalt med pårørende til Lars Hjorth, at alle dokumenter, mapper og øvrigt
relevant vedr. foreningen, snarest udleveres til formanden (KT).
•

3.

KT: Medlemmer og økonomi
Afventer endelig overdragelse til ny kasserer herunder etablering af adgange til
medlemskartotek og bank mv.
• (CF) overtager fremadrettet kontakten til områdets ejendomsmæglere i forbindelse med
ejerskifter.
• Opfølgning på kommende bestyrelsesmøde den 6. marts 2022.
•

4.

KT: Vedligeholdelse af veje og stier: Ikke nogen akutte behov.

•
•

5.

Der skal udlægges grusbunker jvf. sædvanlig praksis senere på året.
Sidste del af vejen på Birkebakken er pt. hårdt belastet grundet renovering mv. Der
observeres og om nødvendigt rettes henvendelse til grundejer om udbedringsbehov.

KT: Vejskilte
Punktet genoptages og drøftes på kommende bestyrelsesmøde.

•
6.

KT: Container weekend
(HS) og (HT) koordinerer bestilling mv. i forbindelse med kommende forårs container
weekend den 22. og 23. april.
(KT) fremsender skabelon herom til Nyhedsbrev til (HS).

•

7.

HS/NH: Aktuelt fra interesseorganisationer (Gribskov Landliggerforbund mv.)
• Vi udsender løbende alt materiale fra GLF – herunder referater fra møder – til
grundejerforeningens medlemmer.
Det videresendte materiale vidner om stor og bred aktivitet til gavn og nytte for alle
underliggende foreninger.

8.

KT/HS: Seneste nybyggerier/renoveringer i området: Ingen nye sager i forhold til seneste
bestyrelsesmøde.

9.

KT: Træfældningsprojekt
(KT) gav en opdatering og status på igangværende projekt. 13 medlemmer har bedt om
tilbud og det er endt med, at kun 4 medlemmer har takket ja til tilbud. Flere
medlemmer har ytret, at pristilbud lå en del højere end forventet.

•

10. KT: Opdatering af ansvars- og aktivitetsliste
• Den aktuelle ansvars- og aktivitetsliste for bestyrelsens medlemmer drøftes og

ajourføres på kommende bestyrelsesmøde den 6. marts 2022.
11.KT: Generalforsamling 2022
• Bestyrelsen besluttede at afholde årets Generalforsamling søndag, den 31. juli kl. 10.00
på Restaurant Søstjerne. (KT) sørger for reservation.
12.KT: Næste bestyrelsesmøde
• Næste bestyrelsesmøde afholdes 6. marts kl. 10.00 hos (CF).
13.KT: Eventuelt
• Bestyrelsen besluttede, at foreningens nuværende WEB Master Berit Aagesen indstilles
som bestyrelses suppleant på den kommende Generalforsamling. (BA) inviteres til
kommende bestyrelsesmøder forinden Generalforsamlingen som observatør.
• (HS) rundsender via mail link til Google drev til brug for deling af notater og øvrigt
relevant.

