
GRUNDEJERFORENINGEN SØNDRE HANSSTED 
10 november 

2020 

 

 

Bestyrelsmøde hos Steffen: Tilstede Steffen Bøgevig, Jan Treu, Ib Vilhelmsen, Peter Bagger Nielsen, 

Charlotte Pedersen, Carsten Deleuran, 

Dagsorden: 

1. Opfølgning på svartider, Steffen 

2. Ny opdatering på vejgennemgang, 

https://www.dropbox.com/sh/ucy8i2irnmx1a7a/AAAhgdJKwsPflnt0twGweCd4a?dl=0, Steffen 

3. Nødvendige vejreparationer inden vinter? Alle 

4. Vinterforberedelse. Alle 

5. ”Studsning af arealer”, Jan 

6. Brev til medlemmer om klipning af hæk og ønske om ændrede overkørsler, Ib 

7. Opdatering af e-mails, Chalotte 

8. Næste møde 

9. Eventuelt 

Protokollen fra bestyrelsesmødet  d.8 august 2020 var udsendt. Og der er efterfølgende blevet godkendt. 

1) Ikke alle svarede på udsendte mails indenfor en rimelig tid, så her er grobund for forbedringer. 

2) Peter sagde, at han havde skrevet nogle rettelser til Virenfeldt på de reviderede tegninger,som de 

har fremsendt. B.a. na. 148 hvor indkørsel fejlagtigt er placeret på Nakskovvej, mens det der skulle 

laves var en udvidelse af den eksisterende indkørsel beliggende på Nystedvej til dobbelt brede. Og 

den nye ejer af Maribovej 28 var interesseret i at få lavet en indkørsel op mod skel til Ma. 30. Der 

var også flere steder, hvor der efter vor opfattelse mangler kørebanefliser ved hjørner.                      

Man snakkede om, hvordan vi skal forholde os til de steder, der havde andet end grus i bagkanten 

af fortovet.  Man enedes om at vi skulle skrive til medlemmerne, at i vort projekt indgik bagkant 

med grus, og hvis medlemmerne ønskede en anden belægning, så skulle de selv aftale og afregne  

med den kommende entreprenør. I forbindelse med overkørsler lægges som standart asfalt og 

ønskes andet så skal det aftales og afregnes med den kommende entreprenør.                                

Man vedtog også at de grundejere, der ikke nu har en overkørsel, skal have mulighed for at få det i 

forbindelse ved vejrenoveringen.  Foruden Ma.28 og Na.108 som har tilkendegivet interesse, drejer 

det sig om Ba.8, Na. 125 og Ny. 41. Na. 134B har en overkørsel med ingen indkørsel.                     

Man vedtog at spørge om Virenfeldt kunne komme med et slag på tasken, hvad en almindelig 

overkørsel  koster, og hvad samme antal meter fortov koster. Så ville vi have en fornærmelse af 

hvad medlemmerne skal betale i difference.  Vi skal også kontakte de tre resterende medlemmer 

som ikke har overkørsler, og spørge, om de evt. er interesseret, så det kan komme med i 

entreprisen.                                                                                                                                                       

Man vedtog  at forfatte et brev til medlemmerne, at på grund af vor renoveringsprojekt, så skal 

hækkene beskæres ind til skel, da brolæggerne skal bruge pladsen til at genskabe fortovet. Der vil 

efterfølgende blive lagt stabilgrus i bagkantet, d.v.s. fra fliserne indtil skel. Ønsker man en anden 

belægning skal det aftales individuelt mellem den enkelte grundejer og entreprenøren. Ved 

indgangen til ejendommen lægges den samme overgang, som tages op. Ønskes en anden, igen en 

individuel aftale. I overkørsler mellem fliser og skel lægges asfalt, med mulighed for selv at aftale 

noget andet. Grundejerforeningen betaler for standartløsningen. Andet skal afregnes af 
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grundejeren direkte til entreprenøren.  Såfremt grundejerne ikke for bragt forholdene i orden før vi 

skal gå i gang, så bliver hækkene klippet ved en  gartner for grundejerens regning. 

3)  Ib vil lave et udkast til en skrivelse til medlemmerne, som vi kan tage stilling til.  

4) Vi kan ikke se, der er nogen skader som kræver akut opretning. 

5) Vi køber ikke grus til vinterbekæmbelse, da vi de senere år ingen vinter har haft, men hvis der 

kommer meget sne, så kan vi få leveret meget hurtigt. 

6) Jan har en aftale med gartneren. Han kommer om 2 uger og fjerner de vildtvoksne træer i buskaset, 

og fjerner den ene sidegren af træet i hjørnet af firkanten. 

7) Charlotte har fået opdateret vor medlemsliste, men vi mangler stadig mailadresse på en halv snes 

stykker. 

8) Næste bestyrelsmøde aftaltes til d. 19 januar 2021 på Madklubben på Vesterbrogade. 

9) Jan informerede om at vi havde flyttet lidt over 1 mill. Til Arbejderns Landsbank, men nu truer de 

også med negative renter, så han trækker lige vejret, for at se hvad der sker. 

Der kan komme nogle problemer med skolen og institutioner. Peter gjorde opmærksom på, at 

skolen ved den daværende skoledirektør meldte sig ind i grundejerforenngen den 23 september 

1955. Så vidt han vidste, har de ikke udmeldt sig, og har betalt lige siden.  Den gamle 

Hansstedgaard blev ved udstykningen undtaget pligten til at være med i grundejerforeningen, 

matr. 614.  

Vi bør måske gøre Virenfeldt opmærksom på, at problemet kan afstedkommer, at vi ikke skal have 

lavet den del af Nystedvej/Rødbyvej som tilhører skole og institutioner. 

 

Peter Bagger Nielsen 

 

 

 


