
GF SH, Bestyrelsesmøde den 16. Februar 2021 

Dagsorden; 
1. Godkendelse af referat fra best. Møde d. 15-11-2020 
2. Status på vejprojektet. Er det klar til fra vores side at blive sendt ud til indhentning af tilbud? 
3. Regnskab for 2021. 
4. Firkanten – status.  

Er træbeskæring og fjernelse af vildtvoksende træer i buskaset blevet udført? 
5. Brev til medlemmerne om beskæring af hæk m.m 
6. Evt. udskydelse af generalforsamlingen p.g.a. Coronasituationen? 
7. Næste møde 
8. Evt. 

 
Re. 1 
Der var ingen kommentar eller bemærkninger til referatet. 
 
Re. 2 
Steffen vil kontakte Virenfeldt og aftale nærmere omkring indhentning af tilbud. 
 
Re. 3 
Der var ingen kommentar eller bemærkninger til regnskabet for 2020 eller budget for 2021. 
Materialet er godkendt af bestyrelsen og er klar til endelig godkendelse på kommende 
generalforsamling. 
 
Re. 4 
Der er foretaget beskæring af grene mv. ved “Firkanten”. Det blev besluttet ikke at gøre mere forud 
for vejprojektet hvor pladsen vil blive brugt til opbevaring mv. 
 
Re. 5 
Ib vil lave udkast til informationsbrev til grundejerne omkring deres forpligtelser med 
vedligeholdelse af hække og anden bevoksning mod vej og skel. Udkastet vil blive delt med 
bestyrelsen til kommentering inden endelig udsendelse. 
 
Re. 6 
Afholdelse af generalforsamling (ultimo april) samt eventuel ekstraordinær generalforsamling blev 
drøftet i lyset af de nuværende coronarestriktioner.  
Den ordinære generalforsamling blev foreslået afholdt virtuelt såfremt coronarestriktionerne ikke 
muliggør en normal generalforsamling med fremmøde. Det blev besluttet, at vi vil bede 
grundejerforeningens advokat, Morten, om at påtage sig opgaven som dirigent på 
generalforsamlingen. 
Dato for ordinær generalforsamling blev fastlagt til den 20. april, kl. 19.30. Jan aftaler nærmere med 
vores advokat Morten omkring indkaldelse og afholdelse af generalforsamlingen. 
 
Der var enighed om, at vi skal informere om dato for generalforsamlingen i god tid, og eventuelt 
også informere omkring hvordan denne afholdes (vha. Teams, Zoom eller lignende). 
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Re. 7 
Næste møde i bestyrelsen er aftalt til den 3. marts, kl. 19.00. 
 
Re. 8 

 Jan vil afklare med vores advokat Morten omkring hvorvidt og hvordan han (Jan) kan 
fortsætte i bestyrelsen efter han er fraflyttet. 

 P-zone projekt blev kort drøftet og der var enighed om projekt pt. ikke har prioritet. 
 Afslutningsvist blev input til næste mødedagsorden drøftet og følgende punkter blev 

fremsat; 
o Gennemgang af materiale til udsendelse ifm. generalforsamling 
o Status og koordinering af vejprojekt (tidsplan mv.) 

 Der var ingen øvrige kommentar under punktet eventuelt. 


