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Referat af bestyrelsesmøde d. 19. februar 2019 kl. 19 
hos Maria Hesselberg, Odinsvej 35. 

 
 

 
 

1. Godkendelse af dagsorden: 
- Dagsorden godkendt 
 

2. Status i forhold til tilskødning og skelsag på Thorsvej: 
- Der er intet nyt i sagen. Jette følger fortsat op på dette og undersøger om handleplanen 

er ajourført.   
- Bestyrelsen ønsker information om hvilke huse der er givet besked til i forbindelse med 

opmåling af matrikler og fællesarealer. Morten kontakter kommunen og får besked om 
hvem der er sendt breve til og i hvilket anledning.  

- Fristen for indsigelse ved opmåling af skælpæle er gået.  
 

3. Status i forhold til pc til foreningen – primært til kassererens brug: 
- Morten har undersøgt og fundet forskellige muligheder til lave priser.  

Dette kigger Morten og Jette på sammen.  
 

4. Status i forhold til oprettelse af MobilePay Erhverv til foreningen (MyShop): 
- Jette er i gang med at oprette dette.   
 

5. Græsslåningskontrakt fra 2019: 
- Kontrakten er godkendt af kommunen.  
- Græsslåning efter tilskødningen besluttes på næste generalforsamling.  
 

6. Siden sidst – herunder opfølgning på referat fra d. 17. december: 
- Skællinjer mod øst: Østhegnet deles i midten.  
- Kommunen har accepteret at vi har ret til at kræve grundejerne for administration af 

vedligeholdelse af fællesarealerne.  
 

7. Drøftelse af behovet for anskaffelse af hjertestarter: 
- Tina har undersøgt pris på hjertestarter (priser fra 4-17.000)  
- Der kan søges gennem trygfonden. Det kræver et varmeskab som koster 8000,- 
- Det besluttes at være for dyrt, da der er 2 hjertestartere i nærheden.  
 

8. Opdatering af velkomstpjecen: 
- Morten laver udkast til ny velkomstpjece, hvor der er færre ”må ikke” og mere hvad vi 

ønsker med området.  
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9. Økonomi: 

 

Grundejerforening - 2018/2019 

Dato Kt./Kasse Saldo 

11.03.19 Danske Bank forening 54.949,48 

11.03.19 Danske Bank - anden vedl. 60.928,82 

11.03.19 Kontant 605,00 

11.03.19 Saldo i alt 116.483,30 

Alle 78 har betalt. To medlemmer på Odinsvej er ikke medlem. 
 

 
10. Næste møde: 

- Næste møde afholdes hos Tina d. 20.05.19 kl. 19.  
 

11. Evt.: 
- Beplantningen ud mod skolestien ønskes kortes ned. Tina kontakter kommunen.  
- Der er borgermøde i september vedr. udviklingen på Frederiksberg.  
- Forskningens døgn afholdes på lottes spisested med fællespisning kl. 18 og oplæg med 

professor fra CBS Michael Møller om privat økonomi kl. 19.  
- Der afprøves fælles arbejdsdag. Maria laver invitation til dette.  
- Mast sendt til hørring, med frist d. 8 april. Dette er drøftet i bestyrelsen, der er ingen 

bemærkninger.  
 
 

 
 


