
 

 
1 

Referat af bestyrelsesmøde hos Benedicte Arildsbo tirsdag d. 24. April. 2018 

Deltagere : Benedicte Arildsbo, Johannes O. Larsen, Gustav A. Sørensen, Morten Steffensen, Per 

Følner, Bo Dalberg og Thomas Løche Andersen. Klaus Borello manglede. 

Referent : Bo 

1. Bestyrelsens konstituering 

Velkommen til Morten (plads 7)  

- Benedicte pl.5 fortsætter som formand  
- Gustav pl.8 bliver næstformand, og fortsætter med kanalområdet 
- Johannes pl.1 fortsætter som kasserer 
- Thomas pl.4 fortsætter med veje, vand og kloakker 
- Klaus pl.2 fortsætter med gartner området 
- Per pl.6 varetager byggeblade samt bistår med kontakt til Slots og Kulturstyrelsen 
- Bo pl.3 fortsætter med IT, Facebook og hjemmeside 
- Morten pl.7 pt uden portefølge 

2. Indholdsfortegnelse til « byggeblade » 

Forslag fra Per til indholdsfortegnelse gennemgået og kommenteret. Efter tilretning lægges 

tilrettet byggebladsdokument på hjemmesiden. De gamle mapper er ikke længere retvisende 

– beboerne opfordres til at kassere dem eller erstatte indhold med ny version fra 

hjemmesiden. 

3. Hvilke byggeblade tager vi fat i på 

- Per har udarbejdet ny version af « Udvendige malerarbejder », der sendes til 

godkendelse hos SLKS. 

- Prioriteringsrækkefølge herefter 

o Generelt om byggebladene 

o Dialog med SLKS om undertage 

o Placering af pladsernes vand-stophaner 

 

4. Stophaner i rabbaten til de enkelte gårde, er alle fundet ? 

Plads 1,5-6 : Er fundet, gravet fri og indtegnet på kort 

Plads 2,3,4 : Mangler – Klaus, Bo og Thomas bedes snarest sende placering til Per (indtegnet 

på situationsplan) 

Opsyn og ansvar påhviler de enkelte pladser, herunder afprøvning (mindst hvert 2. år) – 

nøgle forefindes ved stigerne. 

5. Planlægning af arbejdsdag: 27. maj er valgt. Benedicte aftaler evt. forudgående arbejder med 

gartneren. 

 

6. Orientering fra : 

- Kassereren – alt OK – snerydningsudgifter indenfor budget 
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- Gartneromraadet - intet 

- Kloak- vand- og vejomraadet - intet 

- Kanalomraadet – højvandet, men vandstand er faldet. Gustav følger op overfor 

kommunen vedr. kloakledning til pumpehuset (kloak er underdimensioneret). 

Bo checker placering af kloak på Granholmen (forud for evt reperation af vejen) 

- Hjemmesiden 

Referat fra generalforsamling lægges på hjemmesiden af Bo 

- Formanden 

Tak til tidligere medlemmer 

Landskabsarkitekt – kort orientering om tidshorisont : Landskabsarkitekt 

forventer indledende registreringsarbejde ultimo april og have oplæg klar primo 

juni 

Planlægning af kommende møde dato og placering : 

12. juni 2018 – hos Bo 

13. sept 2018 – hos Per 

06. nov 2018 – hos Klaus 

    -  Efterårets arbejdsdag 4.11. 

7. Evt. 

a. Johannes : bålpladsen, hvem skal sikre at haveaffaldet afbrændes ? Alternativt at det 

fjernes eller afbrændes af gartneren. Bestyrelsen vil forsøge at finde afløser for Poul Helge – 

arbejdet aflønnes med 600,- pr. gang. Der er typisk 3-4 gange afbrænding pr år.  

b. Forespørgsel om evt. yderligere udtynding af birketræer på nordarealet ved bålpladsen. 

Der gøres dog ikke noget på nuværende tidspunkt.  

c. Tilbud om bistand om viden om kloaker fra Lise Cold – Johannes etablerer kontakt til 

Thomas. 

d. Benedicte – flere mailadresser virker ikke længere – det er vigtigt at meddele skift af e-

mail adresse til Benedicte. 

e. En beboer har dialog med Hiper vedr. etablering af fibernet – SLKS er ikke tilfredse med at 

der skal etableres tilslutningsbokse (i hvert fald ikke på ydersiden af murene). Ingen i 

bestyrelsen har hørt om, at andre har haft udfordringer i forhold til netforbindelse. 

 

Mødet sluttede kl. 22.27. 


