
Klyngehusenes Grundejerforening 
Formand Morten Veje Bastholm, Thorsvej 8, 4180 Sorø 

www.klyngehusene.dk 

  

1 

 

 
 

Referat af digitalt bestyrelsesmøde d. 21. april 2020 kl. 19. 
 

 
Deltagere: Formand Morten T8, Louise T30, Jette O7, Maria O35, Flemming O43 
 
Afbud: Ingen afbud 

 
1. Godkendelse af dagsorden:  

Dagorden godkendes 
 

2. Status i forhold til tilskødning:  
Desværre ikke noget nyt siden sidst. Vi har ikke hørt noget siden covid-19 restriktionernes 
ikrafttræden.  
Formanden kontakter HedeDanmark ift. regninger, da de ikke skal sendes til os før vi har 
overtaget arealerne. Dette sker muligvis senere end forventet.  
Formanden kontakter Lizzi fra kommunen, vedr. betalingsfrister.  
 

3. Vedligeholdelsesplan: 
Morten præsenterer det for hede Danmark og beder om tilbud på vores vedligeholdelses-
plan. Ønsker tilbud på hvert enkelt punkt.  
Der er laves separat vedligeholdelsesplan som lægges på hjemmesiden inkl. oversigtkort- 
Morten opretter denne på hjemmesiden.  

 Anvendelse af kemi bringes op på næste generalforsamling 
 
4. Opdatering af hjemmesiden (hvem gør hvad, backup inden fuld opdatering etc.): 
 Jette prøver at lave Back-up af hjemmesiden 

Indtil videre ligger billederne som alm. Billeder på hjemmesiden. Vil prøve at få dem lavet 
som slideshow.  

 
5. Knallertkørsel på stierne:  

Formand har fået mail fra borger med bekymring og frustration om knallertkørsel på stierne.  
Der er behov for at få dokumentation for hvem det er og dokumentation for forseelse før 
politiet kan gøre noget.  
Bestyrelsen beslutter at vi sender fælles mail ud til alle og brev til dem der ikke har oplyst 
mail, med opfordring til at snakke med familiemedlemmer der kører knallert og minder om 
at der er knallertkørsel forbudt på stierne.  
 
Maria kontakter skolen med påmindelse om at der er knallertkørsel forbudt på stierne bag 
skolen. Beder om at de hjælper med at minde børnene om dette. 
 
Jette undersøger mulighed for administrator tilladelse til Maria O35 på vores facebook grup-
pen.  
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6. Modtaget forslag fra beboer om tider for brug for motor-redskaber i haven: 
Forslag er drøftet i bestyrelsen, men bestyrelsen ser ikke nogen grund til at bringe det videre 
på nuværende tidspunkt. Beboer er anbefalet at tage punktet videre til en generalforsam-
ling.  
 

7. Siden sidst – herunder opfølgning på bestyrelsesmødet d. 27. januar: 
Morten følger op på emner omkring sidste møde omkring vedligeholdelsesplan (se ovenstå-
ende punkt om vedligeholdelsesplan).  
Morten kigger fortsat på velkomstpjecen som skal tilpasses med lige sider. Morten ligger 2 
billeder ind så sideantal passer og sender den til Jette i word udgange 
Maria og Louise kigger fortsat på ideer til sommerfest hvor nogen af foreningens penge kan 
bruges. Afventer endelig arrangering af fest til covid-restriktioner afskaffes.   

 
8. Trykning af den endelige udgave af velkomstpjece: 

se punkt nr. 7 
 

9. Økonomi: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10. Næste møde: 

Onsdag den 12 august 2020 kl. 19.00. Afholdes på Flemmings terrasse på Odinsvej nr. 33 
 

 
11. Evt.: 

• Fibia. Der er fortsat steder, hvor afleveringen af fællesarealerne ikke er tilfredsstil-
lende. Maria og Jette tager billeder af situationen og giver kommunen et praj.  

• Nye greb til brug ved kontainer, maria følger op på om skriften stadig er på eller skal 
ændres.  

• Træfældning hos beboer på Thorsvej:  

• Morten spørger HedeDanmark om de kan give en god pris til træfældning hos grund-
ejere hvis de ønsker dette. 

• Jette oplyser at der fortsat er aktive sager omkring bygninger på odinsvej/thorsvej 
som afventer afgørelse hos kommunen.    

 
 

Grundejerforening - 2019/2020 

Dato Kt./Kasse Saldo 

12.04.20 Danske Bank forening 47.969,27 

12.04.20 Danske Bank - anden vedl. 78.488,82 

12.04.20 Kontant 280,00 

12.04.20 Saldo i alt 126.738,09 


