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Bestyrelsen  Hus nr. Tlf. E-mail 
Egon Therkelsen   Formand 157 29901293 egonht@esenet.dk 
Michael Knudsen Kasserer 153 24769646 mlknudsen@me.com 
Hanne Kristiansen Fællesareal  78 22919274 hpk78@esenet.dk  
Svend Aage Sørensen Fælleshus 88 24659920 svmaso@gmail.com 
Preben Sørensen Referent 161 51617228 ipsorensen@me.com 

 
1. Godkendelse af referater 
Referat nr. 138 blev godkendt. 
 
2. Meddelelser 
Der var god tilslutning til arbejdsdagen lørdag den 1. september. Der blev kantet græs, renset 
tagrender, vasket vinduer, malet tag på legehus, renset flagstang og sat ny snor på 
flagstangen. 
Der var arrangeret grill om aftenen. 
 
3. Varmeregnskab 
Intet at bemærke. 
 
4. Fællesareal 
Tømrer har fået sat tagpap på tagene på legeborgen. 
Havefirmaet har sået græs i hjørnet af sandkassen samt på skråning, hvor der var et lille bed.   
 
Forsikringsansvar i forbindelse med legepladsen blev berørt. Der er måske kommet nye regler, 
som afhænger af, om kommunen vurderer legepladsen til at være privat eller offentlig.  
Egon undersøger.   
 
5. Fælleshus 
Der er et lille hul i en termorude. Svend Aage indhenter tilbud. 
 
6. Diverse 
Fælles træer 
Bestyrelsen er enig om, at der gælder følgende for de løvtræer, der er vist på 
deklarationsridset (vedhæftet): 

- Træerne må ikke fjernes selvom de står på privat grund 
- Træerne skal sikres gode levebetingelser af ejer, der har træet på sin grund 
- Hvis et træ dør, skal det genplantes (Grundejerforeningen skal betaler) 

Der henvises til pkt. 4.6 i ”Deklaration om bebyggelse, benyttelse af veje, stier, 
ledningsanlæg, beplantning m.v.”, der kan ses på Grundejerforeningens hjemmeside. 
 
Hjertestarter 
Beboer, Henrik Kock, har foreslået, at der installeres hjerterstarter ved fælleshuset.  
Svend Aage gjorde opmærksom på, at nærmeste hjertestarter er placeret ved det nordlige 
fælleshus (Matrosvænget nr. 227) i området med de grå andelshuse. Denne hjertestarter er 
ikke registret på App’en ”Hjertestart”. 
Egon kontakter Henrik for at høre, om han vil indhente tilbud, evt. kontakte nabo-
grundejerforening for at finde fælles løsning, eller om han ser andre muligheder. 
 
7. Næste møde  
Tirsdag den 22. januar kl. 19.  
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