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Bestyrelsmøde d. 08-10-2020 hos Steffen, Tilstede var Steffen Bøgevig, Ib Vilhelmsen, Jan Treu, Peter 

Bagger Nielsen, Charlotte Pedersen. Afbud Carsten Deulerant, Thomas Bergmann Krogh. 

1. Opgavefordeling og svartider 

2. Protokol fra GF 25-08-2020 

3. Næste skridt i vejsagen. 

4. Henvendelser fra medlemmer angående  udvidelse eller oprettelse af overkørsler. Hvordan 

fordeles ekstraudgifterne, og kan vi lave et standardbrev? 

5. Parkeringsrestriktioner. 

6. Er alle underskrifter i forbindelse med bankerne på plads? 

7. Hjemmeside og database. 

8. evt 

1: Bestyrelsen er konstitueret med formand Steffen Bøgevig, næstformand Ib Vilhelmsen, Kasserer Jan 

Treu, Sekretær Peter Bagger Nielsen, best. Medl. Charlotte Pedersen og Carsten Deulerant 

2: Protokollen med referat fra GF d. 25-08-2020 var udsendt til alle, og der var ingen kommentarer. 

3: Vi venter på det reviderede endelige oplæg fra Virenfeldt et al. Det var lovet indenfor 8-14 dage. 

4: 2 henvendelser fra medlemmer dels fra na 148 om udvidelse af eksisterende overkørsel (beliggende på 

Nystedvej) til dobbelt brede, dels fra na. 108 og etablering af ny overkørsel.  Man var enige om, at ville 

prøve at lave en udgiftfordeling der siger at forøgede udgifter i forhold til eksisterende forhold skal 

afholdes af parcelejeren efter nærmere aftale med entreprenøren. Ib vil prøve at lave et standardbrev 

som kan sendes med en nærmere forklaring af hvordan fordelingen af udgiften bliver. 

 Der skal også laver en skrivelse til alle (eller de fleste) medlemmer, om at når vi til foråret skal starte på 

vejrenoveringen, så skal entreprenøren kunne komme til helt ind til skel. Det vil indebære at mange 

parcelejere må beskære deres hæk eller anden beplantning ud mod vejen, så den ikke rager længere ud 

end til skæl! Hvis det ikke er i orden inden vi skal i gang med at lave fortov, så vi grundejerforeningen 

foranstalte en beskæring for parcelejerens regning. 

5: Der er ikke rigtigt sket mere siden GF. Tovholder Thomas havde sendt afbud, og i Ndr.H. har de først GF 

til foråret (febr.-marts) hvor de kan tage problemerne op, og forhåbentlig få en tilladelse til at vi samlet 

kan gå videre med ansøgningen om restriktioner i vort område. Man har kunnet konstatere en 

tiltagende parkeringsbelastning især stationsnært, men også i forbindelse med skole og institutionerne. 

Man snakkede om i lighed med Ndr.H. at lave parkeringsforbud i rotunderne. 

6: Alle underskrifter skulle være på plads, men selve nedlukningen af kontoen i Danske Bank er ikke 

færdig endnu. 

7: Steffen fremlagde et projekt med at oprette en database, hvori alle foreningens dokumenter kunne 

samles. Der vil så herfra kunne skabes de nødvendige links til hjemmesiden. Peter havde fremsendt et 

ønske om, hvordan opbygningen og udseendet af hjemmesiden burde være. 

8:  Man henstillede at der bør svares på mails i løbet af 72 timer. Hvis en mail var sendt til hele bestyrelsen 

bør bestyrelsen også informeres om svar - derfor brug gerne "svar alle" (men tjek om en ekstern 

afsender fejlagtigt kommer med - alternativt: svar personen og tilføj bestyrelsen@sdr-hanssted.dk) 

Peter Bagger Nielsen 


