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Referat fra bestyrelsesmøde, tirsdag d. 25. april kl. 20 hos Benedicte 
 
Til stede: Benedicte, Gustav, Thomas, Klaus, Per F, Johannes, Thomas, Bo 
Fraværende: Preben 
 
 

 
1. Bestyrelsens konstituering 
 
- Johannes fortsætter som kasserer 
- Benedicte fortsætter som formand 
- Preben fortsætter som næstformand 
- Klaus overtager gartner området 
- Thomas fortsætter med veje og kloakker 
- Gustav - kanalområdet 
- Bo - IT, Facebook og hjemmeside 
- Per - kontakt til Slots og Kulturstyrelsen 
 
2. Suppleanters og andres tilstedeværelse ved bestyrelsesmøderne 
- Det blev besluttet, at suppleanter kun indkaldes ved længere tids forfald fra en af 
de øvrige bestyrelsesmedlemmer - eller indkaldes i særlige tilfælde efter aftale. 
 
3. Opfølgninger fra generalforsamlingen 
- Skodder og skoddedøre: (i forlængelse af referat fra 12/4-16): Benedicte skriver 
mail til SLKS med ønske om, at emnet behandles snarest muligt. 
- Farvekoder: Per laver forslag med NCS koder til farverne 
- Bestyrelsens rolle: Fortsætter med venlig og proaktiv dialog jf. referat fra GF 
- Træer i Lilleskoven: Gartner skal lave en vurdering og evt. oprydning af de væl-
tede/beskadigede træer 
 
4. Opfølgning på møde med SLKS (med udgangspunkt i dagsorden og notat fra 
mødet d.30.3.) 
- Møde med udgangspunkt i Pers oplæg til dagsorden 
- Bemærk, at der er mulighed for at søge tilskud til udskiftning af forkerte vinduer jf. 
notat fra mødet 
- Notatet fra mødet lægges nu på hjemmesiden 
 
5. Planlægning af møde med kommunen vedrørende Lokalplan 
- Med henblik på drøftelse af evt. aflysning af lokalplan samt konsekvens ved dette 
- Benedicte skriver til kommunen og efterspørger et møde omkring lokalplan jf 
ovenstående samt retningslinjer til evt. fælleshus 
- Deltagere på det kommende møde: Benedicte, Per F og Gustav 
 
6. Opfølgning på møde med Teknologisk Institut (Per Følner) 
- Vedr. undersøgelse af forventet restlevetid på tagsten 
- Prøver udtaget fra 2 huse, 8 tagstenprøver fra hvert hus 
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- Teknologisk Institut fortalte at evt. algevækst ikke skader tagstenene, og mener 
heller ikke at tagets retning/orientering har nogen betydning 
- Forventer svar fra Teknologisk Institut primo maj 
 
7. Vandlåse (gårdhovedhaner!) i rabatten til de enkelte gårde 
-hvor er de: Bo skriver mail til teknisk forvaltning mhp. tegning 
-opsyn/ansvar 
-afprøvning 
-evt. rep. (hovedhanen til Granholmen skiftet dette forår af kommunen) 
-betaling 
- tages herefter op på næste møde 
 
8. Videreførelse af plejeplan  
- Hvad bør igangsættes i 2017 
- Første prioritet er birketræ ved brandhane 
- Dialog med Thorbjørn vedr. evt. foryngelse af udvalgte gamle/truede træer 
- Også evt. opretning af tjørnebuske ved vandpumpe 
- Skal koordineres med Gustav ift. tjørnebuskene (Gustav kontakter kommunen) 
- Bo undersøger evt. erstatning for birketræer 
 
9. Planlægning af arbejdsdag (7.5.) 
- Bo checker med Poul-Helge, om han kan deltage på dagen ifm. bål 
- Benedicte laver indkaldelse 
- Sædvanlig forplejning, pølser, sodavand mm 
- Klaus stiller grill til rådighed, Johannes stiller bålfad til rådighed 
 
10. Drøftelse af facebookafstemningen vedr. fælleshus (Gustav) 
- 30 har set opslaget 
- 18 har stemt, og 12 er positive 
- Bestyrelsen (Gustav) vil forhøre i kommunen om det er muligt ift. lokalplan at gå 
videre med overvejelserne/initiativet jf. pkt. 5 
 
11. Orientering fra : 
- Kassereren: SLKS har givet tilskud til tagsten undersøgelsen, kontingentopkræv-
ning udsendt og herudover ser budgettet fint ud. 
 
- Gartneromraadet:  
 
Godkendelse af ny kontrakt 
- nyt tilbud/kontraktoplæg fra gartneren. På niveau med tidligere år (stigning på 

2000,- pr år) - og godkendt 
 
- Kloak- og vejomraadet 
Årets spulning: Thomas bestiller gennemgang og spulning til i år 
 
- Kanalomraadet: har det fint 
 
- Hjemmesiden: Bo opdaterer 
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- Formanden: Er der nogen viden om det udførte gravearbejde i starten af Granhol-
men? Benedicte checker med nærmeste beboere. 
 
Tak til tidligere medlemmer: beslutning om at udarbejde et enkelt gaveregulativ 
 
Planlægning af kommende møde dato og placering 
 
13. juni 2017 - hos Bo, GH 24 
13. sept 2017  
13. nov  2017  
 
  
12. Evt. 
 
Mødet sluttede kl. 21.59 


