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GRUNDEJERFOENINGEN 

PARCELGÅRDENS RÆKKEHUSE 

Bestyrelsen                                                                                   Holte, den 19-04-2016       

 

 

Referat af bestyrelsesmøde 

tirsdag d. 12.4. 2016 kl. 20 

hos Else Lunøe 

 

Til stede var, foruden værten, Benedicte Arildsbo, Gustav Anker Sørensen, Preben Olesen, Thomas 

Løche Andersen, Per Følner, Bo Dalberg, Flemming Borge, Morten Stephensen og Per Hansen 

som referent. 

 

Endelig dagsorden var udsendt den 9. april 2016. 

 

Dagsordenens punkt 1: Bestyrelsens konstituering 

 

Bestyrelsen konstituerede sig således: 

 

Benedicte Arildsbo som formand (plads 5) 

Preben Olesen som næstformand (plads 7) 

Johannes Larsen som kasserer (plads 1) 

Else Lunøe varetager kontakt til grundejerforeningens gartner (plads 2) 

Thomas Løche Andersen varetager spørgsmål om veje og kloakker (plads 4) 

Gustav Anker Sørensen sikrer kontakten til kommunen om kanalen og dens afvanding (plads 8) 

Flemming Borge varetager foreningens it-opgaver (plads 4) 

Per Følner varetager opgaver om opfølgning af samarbejdet med Slots- og Kulturstyrelsen (plads 6) 

Bo Dalberg varetager opgaver efter aftale (plads 3) 

Morten Stephensen varetager opgaver efter aftale (plads 7) 

 

Dagsordenens punkt 2: Opfølgninger fra Generalforsamlingen 

 

Skodder og skoddedøre: Med skodder og skoddedøre som første tema, forbereder bestyrelsen 

indhentning af et fælles tilbud, således at vi kan søge at opnå en fordelagtig pris via priskonkurrence 

og mængderabat. Per Følner udarbejder udspil til ”udbudsbrev” samt forslag til tilbudsgivere til 

næste bestyrelsesmøde. Morten Stephensen og Per Følner kontakter arkitekt Jesper Peter Jensen, 

Slots- og Kulturstyrelsen, og anmoder om, at tegningsmaterialet vedr. skodder, skoddedøre samt 

diverse beslag, udføres tidligt i styrelsens arbejde med udarbejdelsen af manual for bebyggelsen. 

 

Benedicte oplyste, at Slots-og Kulturstyrelsen har meddelt, at det på muren til Granholmen nr. 25 

placerede stik til el-bil ikke krænker fredningen. Bestyrelsen overvejer hensigtsmæssige placeringer 

af opladerstik til el-biler på de forskellige pladser. Resultatet forelægges styrelsen og optages evt. i 

den kommende manual. Per Følner og Preben Olesen ser på forskellige muligheder og forslag. 

 

Dagsordenens punkt 3: Om fredningen 

 

Det aftaltes, at foreningen beder gartneren Thorbjørn om et tilbud på fælles, udvendig klipning to 

gange om året af alle ”udvendige hække”. Det blev bemærket, at et forslag 

om gennemførelsen skal godkendes af Generalforsamlingen. 

Gartneren skal videre spørges, om der kan gøres noget ved den dårlige øst-hæk ved Grønningen. 

På grund af forskellen mellem pladsernes størrelse var der enighed om, at udskiftning af pladsernes 

belægning skal ske ”pladsvis”. 
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Gustav vil undersøge, om der vil komme opfordringer fra BYFO om medlemskab. 

Morten og Per Følner vil undersøge, om man kan finde frem til en tyverisikring af vinduer og døre, 

som kan godkendes af Kulturstyrelsen. 

 

Dagsordenens punkt 4: Videreførsel af plejeplanen 

 

Der var enighed om, at der skal foretages visse arbejder på arealet mellem pl.1 og fodboldbanen. 

Gartneren spørges om forslag til sanering af træer og andre vækster. 

 

Dagsordenens punkt 5: Orientering 

 

Preben og Per Følner vil udarbejde forslag til fornyelse eller reparation af vejskilte. 

 

Dagsordenens punkt 6: Planlægning af kommende møder i bestyrelsen 

 

Det blev besluttet at holde de næste bestyrelsesmøder på følgende datoer: 

Den 15.juni hos Thomas Løche 

Den 22. september hos Gustav Anker Sørensen 

Den 22. november hos Per Følner 

 

Dagsordenens punkt 7: Eventuelt 

 

Der holdes ikke arbejdsdag i foråret 2016 

 

Morten spurgte, om det kunne være interessant at oprette en lukket facebook-gruppe for 

grundejerforeningens medlemmer. 

Punktet tages på dagordenen til næste møde. Bo og Morten laver oplæg hertil. 

 

 

Mødet sluttede kl 22.00 

 

 

 


