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Grundejerforeningen Arresøgaard  

Bestyrelsesmøde, 14-JUN-16 

Referat 

Dato / tid: 14-JUN / 19:30 > 21:30 

 

Sted: Ivan Vilsøe, Arresøgaards Allé 7 

 

Deltagere:  

 Steffen Ditlevsen (SD) – formand 

 Steen-Birger Aagaard (SAa) – næstformand 

 Ivan Vilsøe (Ivan) - kasserer 

 Klavs Holtug (KH) – bestyrelsesmedlem 

 Ole Wedfall (OW) – bestyrelsesmedlem 

 Fraværende: 

 Henrik Damgaard 

 Thomas Kaas – suppleant 

 

 

Dagsorden: 

1. Velkomst 

2. Valg af referent 

3. Siden sidst 

4. Kasse og bank 

5. Indlæg fra bestyrelsesmedlemmer 

6. Evt. 

 

Referat: 

 

1. Velkomst 

Formanden bød velkommen. 

 

2. Valg af referent. 

Steen-Birger blev valgt. 

Referat af bestyrelsesmøde 11-MAJ-16 blev godkendt. 

Diskussion af referatet af 11-MAJ-16: 

Ad 3a. Generalforsamlingsreferat sendes af KH til SAa 

Ad 3b. Stort regnskyl har endnu ikke fundet sted. 

Ad 5., Ole TDC kontaktes. 

Ad 5. S-B Der er intet nyt om Gribvands afkoblingsprojekt for vort område. 

Ad 5. S-B Kommunikation – se MoM af 24-MAJ-16 mellem Grafikhuset og Saa 

Ad 5. Ivan Fællesarealet er slået. Enighed om at resultatet var meget bedre end 1. gang. 
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3. Siden sidst 

a. Webmaster og hjemmeside: Konklusionen var, at vi skal arbejde på at komme over på egen 

platform. 

b. Misligholdelse:  

SD vil kontakte tilliggende ejere til stier og skel, hvor hække eller stier er misligholdt. Kommunens krav 

til fritrumsprofil over gangareal er 2,8 meter. 

Ivan og OW vil tage aktion for at få klippet bækkens skrænt på vor side. Det drejer sig om bækken 

mod N, der adskiller vort fællesareal fra den nærliggende landmands jorde. 

c. Vandproblemer v/ Arresøgaards Allé 5 

Ivan sætter projektet igang, når baghaven er slået. 

d. Vandproblemer v/ Paradis Allé 

To tilbud er modtaget for tømning af brøndene. SD igangsætter. 

 

 

4. Bank og kasse 

Kasseren oplyste, at 1 skyldner fortsat ej er villig til at betale kontigentet. Formanden tager en samtale 

med den pågældende, inden sagen sendes til incasso. 

Ellers har der ikke været nævneværdige udgifter/indtægter siden sidst. 

 

5. Bestyrelsesmedlemmer 

SD havde deltaget i ferniseringen af den nye kunsthandel (tidligere købmandshandel over for kirken). 

Ivan vil søge vejledning hos Politiet mhb. fartbegrænsende foranstaltninger. 

KD oplyste, at en flydebro ved siden af den eksisterende vil koste 20k. En flydebro til erstatning vil 

koste 60k. 

Næste bestyrelsesmøde: 

 

Dato / tid: tba 

 

Sted: Ivan Vilsøe, Arresøgaards Allé 7 

 

Steen-Birger Aagaard / 26-SEP-16 

 


