
Referat fra bestyrelsesmødet i grundejerforeningen Sdr. 

Hanssted d. 4/3 – 14.  

 

Deltagere: Henning, Lone, Jan, Birgit, Ib, Hans og Charlotte. 

1. Referat fra sidste bestyrelsesmøde blev godkendt uden 

bemærkninger. 

2. Orientering om vejrenovering udsættes, da Søren er syg. 

Jan orienterede om brønden ved Maribovej 16. Brønden har  

lækage i bunden. Jan har indhentet tilbud. Det bedste tilbud er 

17800 kr. dette er uden moms. Bestyrelsen accepterede 

tilbuddet og Jan blev bedt om at igangsætte projektet. 

3. Lone gennemgik budgettet uden bemærkninger. 

4. Forberedelse til generalforsamlingen 29/4 – 14. Birgit 

gennemgik de emner, hun vil medtage i beretningen. 

Bestyrelsen diskuterede og enedes om at foreslå en stigning på 

gebyret på 2 % til vejfonden.  

Praktisk: Henning henstillede til, at en del af de praktiske 

gøremål i forbindelse med generalforsamlingen i fremtiden 

nærmere bestemt år 2015 vil overgå til formanden. Birgit 

accepterede. 

5. Nyt fra grundejeren: 

Birgit orienterede om afholdelse af regnskabsmødet som 

afholdes d. 8/4 – 14. De møder der afholdes er listet op i bladet 

”Grundejeren”. Bladet ligger på portalen. 

Rockerborge og servitutter: 

Rockerborge kan endnu ikke forbydes, da det kræver en 

ændring af planloven. Så Birgit er gået i tænketank. Gode råd 

er velkomne. 

6. Der er ikke oplyst om forsinkelser i forbindelse med DONG´s 

grave arbejde. 

7. AKB skal udskifte tag og fliser. 

8. Punktet parkering blev udsat. Der er dog opstået et problem 

med parkering i forhold til ejendomme, da flere får bil. 



Bestyrelsen talte om at inddrage de grønne områder, dette kan 

lovmæssigt ikke lade sig gøre. 

I forbindelse med renoveringen af vejene kan vi lave vores 

egne regler f. eks: Hver ejendom forpligtes til at sørge for 

parkering til to biler på egen grund. 

Birgit foreslog et efterårsmøde i Sdr. Hanssted 

grundejerforening omhandlende parkering og regler. Vi kunne 

evt. invitere en person fra kommunen med. 

9. Oplysning om nabohjælp. Dette punkt blev aflyst. 

10.  Hjertestarter. Der er en i området i tennishallen. Yderligere er 

brandstationen i nærheden. 

11. Nyt fra arbejdsgrupperne -> intet nyt. 

12. Næste møde er 29/4-14. Generalforsamlingen i Sdr. Hanssted. 

 

 

Referent: Charlotte  


