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Referat af bestyrelsesmøde 

 
 
Tid: lørdag den 16. oktober 2010, kl. 9.00 
Sted: Hos Allan, Dådyrstien 5 
 
Deltagere: EC,AG,SEV,LK,FS 
Fraværende: HS,JH 
 
Dagsorden 
Pkt. Emne Konklusion 
1 Inspektionsrunde i området Bestyrelsen foretog en inspektionsrunde. Der var særlig 

fokus på beplantning fra ejerparceller, der var til gene for 
offentlig færdsel. 
Det blev bemærket: 
Cykelsti langs Stovby Ringvej, beplantning skal beskæres. 
Der var affald ved stien langs Elsdyrstien og 
”Gnaverhaven”. 
Stien på tværs langs Elsdystien og Krondyrstien skal 
beskæres flere steder.  
Gyngestativ på boldbanen ved ”Gnaverhaven” er slem 
forfatning og skal fjernes. 
Bænke bliver foreløbig stående, dog vedligeholdes de ikke. 
Sti fra kanalen til Dyrehaven skal beskæres. 
Følgende ejere skal tilskrives vedrørende beskæring af 
generende beplantning: 
K57,K54,K56 store grene hænger hen imod og ud på 
fællesvejen. 
K85, det levende hegn har opnået en stor dybde ud imod 
fællesvej og skal beskæres. 
K79 og K81, fællessti imellem parceller ufremkommelig for 
beplantningen. 
K77 store grene hænger udover fællesvej. 
K9 og K11 stil tilvokset og skal beskæres. 
D22 hele grunden er tilvokset og der er byggematerialer, der 
flyder overalt. Situationen har stået på i meget lang tid. 
Postkasser blev drøftet ift. Udskiftning til ”reolmodel”. Prser 
indhentes.  
LK indhenter pris hos Finn Trane eventuelt Ole Ålborg for 
pris på beskæring af fællesområderne. 
SEV tilskriver ejerne. 
EC beskærer stien fra kanalen og fjerner affaldet. 

2 Godkendelse af seneste referat Referatet blev godkendt. 
 

3 Meddelelser fra formanden 
 
 
 

Bestyrelsen ytrede ønske om, at hele bestyrelsen blev 
orienteret i kopi, ved korrespondance.  
Der er kommet en forespørgsel fra R 36 vedrørende 
beplantning. EC svarer ejeren. Korrespondance vedlagt 



referatet. 
Henvendelse fra ejeren i R1 er forsøgt besvaret af FS ved 
personlig henvendelse, for så vidt angår løsning på 
afvanding fra fællesvej. Ejeren havde løst problemet 
forinden besøget. SEV svarer på mail på de øvrige 
spørgsmål i henvendelsen. Korrespondance vedlagt. 
SEV gav klart udtryk for at ville udtræde af bestyrelsen til 
førstkommende  generalforsamling. Ifølge vedtægterne skal 
dagsordenen indeholde et særskilt pkt. om valg af formand, 
når formanden udtræder i utide. FS er ikke afvisende for at 
opstille ved valget. 

4 Meddelelser fra kassereren: 
 
 

 
EC gennemgik regnskabet sammenholdt med budgettet. 
Flere af posterne udtrykte overbudgettering pr. 14/10, men 
ifølge EC vil de enkelte poster blive udlignet, når de sidste 
rater bliver posteret sidst på året. Driftsresultatet forventes at 
blive på niveau med budgettet. 
Honorar for værtskab af bestyrelsesmøde, hæves til kr. 
250,00. 

5 Meddelelser fra næstformanden, 
herunder TV 
 
 
 

Der var intet til TV.  
AG udtrykte stor utilfredshed over høj fart på Dyrehaven. 
AG foreslog opsætning af særlige påbudsskilte. AG ville 
undersøge muligheder og betingelser for at etablere ”bump” 
på vejen. Det blev besluttet, at såfremt forholdet blev 
tilstrækkeligt dokumenteret, skulle optages på et særskilt pkt 
på dagsordenen til generalforsamlingen med henblik på 
beslutning/afvisning. 
AG tager kontakt med Nørrevang, til sammenligning med 
indhentet tilbud fra Oldfruen, om værtskab for 
generalforsamlingen 2011. 

6 Meddelelser fra øvrige 
bestyrelsesmedlemmer 
 

 

Vejforholdene blev drøftet og tilbud fra Finn Trane blev 
gennemgået. LK indhenter endelig aftale til accept af 
bestyrelsen. 
 

7 Eventuelt 
 
 
 

Der er møde i Formandskabet den 29/10. AG deltager i 
mødet. 
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