
Grundejerforeningen Søndre Hanssted 

 

Bestyrelsmøde 21-2-2017 hos Birgit Philipp 

Tilstede Birgit Philipp, Ib Vilhelmsen, Jan Treu, Hans Preene, Peter Bagger Nielsen og Charlotte Pedersen. 

 

1) Referatet fra bestyrelsmødet d. 4-10-2016 blev godkendt. 

2) Jan Treu fremlagde det reviderede regnskab. Der var stadig en uafklaret opgave i forhold til 

Institutionerne, som Birgit ville takle. En enkel udestående (Sakskøbingvej 3) blev vedtaget at sende 

til inkasso. Skylder for et helt år. Vi talte om at få fordelt vor opsparing på en eller flere banker. Da 

bankgarantien er 750.000 kr. er det måske fornuftigt ikke at have meget mere stående i de enkelte 

banker. Bestyrelsen vil foreslå uændret kontingent næste år. 

3) Generalforsamlingen blev vedtaget til tirsdag d. 25-4-2017. Kl. 20 på skolen.                                       

Valg: Kasserer Jan Treu modtager genvalg,  Best. Medl. Steffen Bøgevig modtager genvalg, Best. 

Medl. Peter Bagger Nielsen modtager genval, best. Medl Charlotte Pedersen modtager genvalg, 

Revisor Henning Jensen modtager genvalg??, Best. Suppl. Jesper Stahl Hegn modtager genvalg??, 

Best. Suppl. John Arentoft ??Revisor Suppl. Varcant , et medl. til at tegne foreningen Peter Bagger 

Nielsen.  Indkaldesen med regnskab / budget og formandsberetning skal ligge færdig fra trykkeren 

(Ib) d. 11 april, så den kan uddeles / udsendes via portalen i ugen, NB! Det er påskeuge.  

4) Birgit vil starte en dialog med institutionerne, så de også kan komme til at betale kontingent. 

5) Vi har fået en henvendelse fra Ndr.H. om Mariebovej. De vil gerne have deres veje 

færdigbehandlet. Vi vil søge at få et møde med dem. Vi skal også have en vejvandring, så årets 

vedligeholdelse kan planlægges. Charlotte vil indkalde. 

6) Skolen er begyndt at rykke for at få yderlige sikret skolevejene. Vi holder øje med situationen, da 

det jo er os der har vedligeholdelsen. 

7) Hofor er dem der står for klimatilpasning, og de er ikke nemme at danse med. Så indtil videre 

foretager vi os ingenting. 

8) Jan aftaler igen med vores gartner og det kører videre som de senere år. 

9) Rapporten om Rokkerborge er blevet færdig, så nu mangle man at lovforslaget vil blive fremsat  og 

vedtaget i folketinget. 

10) De er på torsdag et møde i Valby om udviklingen i vore villaområder, hvor der gennem lang tid har 

været givet dispensation fra bebyggelsesprocenten ved udvidelse af huse eller bygning af 

dobbelthuse. Vi mener at det er ved at være for meget. Det forslumre området, mindsker lys og 

luft, øger forureningen, og modarbejder den oprindelige bebyggelsplan med et område i engelsk 

haveboligstil . 

 

NB! Hvad med de valg med ? tegn ved. Skal afklares inden indkaldelsen. 
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