
Referat fra bestyrelsesmødet i grundejerforeningen Sdr. 

Hanssted d. 3/3 – 15.  

Bestyrelsesmøde hos Lone Olsen. (Ny 37) 

Tilstede var Birgit Philipp, Ib Vilhelmsen, Hans Preene, Jan Treu, Peter Bagger Nielsen og 

Charlotte Pedersen (som var indtrådt efter Søren Bülow udtræden af bestyrelsen p.gr.a. 

sygdom), samt Henning Jensen. 

Dagsorden: 

1. Protokol fra sidste bestyrelsesmøde 26.11.14 – referat 

2. Veje IV, HP og CP 

3. Regnskab, budget, forslag til kontingent  LO 

4. Forberedelse af GF 28.4.15, udkast til dagsorden, valg etc. (hvem er på valg?) 

Praktik BP, LO 

5. Forslag til dato for vejgennemgang/parkering Tonny Nymann inden 28.4. 

6. Hvad ønsker vi selv mht parkering? Oplæg alle 

7. NH renovering 

8. TMF Vejsyn 

9. Ejendomsskatter 

10. Evt. 

 

1) Protokollen fra best. Møde d. 26/11-14 blev enstemmigt godkendt. 

2) De aftalte vejreparationer var lavet december og januar ca. 2*20.000 kr. Der er 

stadig ikke opnået enighed med Ndr, Hanst. Vedr. Maribovej.  Deres store 

renovering, som var planlagt til 2015 er udsat et år. Charlotte havde noteret, at 

der var et par fliser på Maribovej ud for nr. 12 der vippede. Aftalt at henvende 

os til brolægger. Man talte om, der skulle kontaktes en konsulent som kunne 

rådgive om at få udført Kodeberegninger, som grundlag for en større vej-

renovation. 

3) Lone fremlagde det reviderede regnskab samt budget. Der var ingen 

bemærkninget til regnskabet. Man vedtog i år at holde uforandret kontingent og 

bidrag til vejfond. 

4) Birgit vil lave udkast til beretning og bestille lokale på skolen til d. 28/4-15.  Man 

satser på en kort generalforsamling, og derefter et medlemsmøde med emnet 

”Parkering på vore veje”. Lone, Jan,  Peter, Charlotte og Henning genopstiller. Vi 

mangler en best. Suppleant og revisor suppleant. Henning havde lavet 

sædvanligt skema op til generalforsamlingen, med hvem der skulle gøre hvad og 

hvornår. Birgit er tovholder. 

5) Birgit vil kontakte Tonny Nymann angående vejgennemgang og parkering. 

6) Der blev talt en del frem og tilbage om parkeringsproblemer, og hvad vi ønsker.  

Man kom ikke frem til nogen bestemt løsning, men ville vente og høre hvad 

medlemmerne havde af problemer og evt. løsninger. 



7) Se 2) 

8) Ingen dato fastsat. 

9) Birgit orienterede om de tiltag man havde gjort i Grundejeren DK.  Der er ikke 

større udsigt til at man kan få gehør for grundejernes synspunkter. Sagen er lagt 

i et undersøgelsesudvalg og politikerne og diverse ankeinstanser vil ikke røre 

sagen så længe udvalget arbejder. De skal være færdige i 1917, men der er 

næppe grund til optimisme for udsigten  til et for grundejerne i  Storkøbenhavn 

gunstigt resultat. 

10) Den 22 december 2015 er det 100 år siden vor forening blev stiftet, og man talte 

om at markere begivenheden på en eller anden måde. Måske glöck og æble-

skiver. Hvor? 

Peter Bagger Nielsen 

 


