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Referat fra bestyrelsesmøde 

 
i Grf. ”Tingparken”, d. 31-07-2014. 

 
 
Mødet blev afholdt på Frodesvej 51 Kl. 19.00 
Tilstede var: Lotte, Alma, Martin, Erik og Mogens. 
Afbud fra Aksel og Anne-Grete. 
 
1. Mogens Knudsen blev valgt til referent 
 
2. Godkendelse af referatet fra sidste møde. 
 
Referat godkendt uden bemærkninger. 
 
3. Økonomi/regnskab. 
 

Vi har i øjeblikket 10.355,61 kr. på kontoen 
Alle kendte regninger er betalt op til dato, al skyldig kontingent er betalt, så økonomien er ok. 
Erik Larsen foreslog, at vi, I Grundejerforeningen, ved regnskabsafslutning, ikke har en ”formue” på 
mere end ca. 15.000 kr. på kontoen, som ”buffer”, hvilket der var enighed om i Bestyrelsen. Hvis 
”bufferen” bliver større, vil størrelsen på kontingentet blive taget op til overvejelse.  
 
4. Siden sidst / tilbud fra RN. / Evt. nye tiltag 
 

Som berettet i referatet fra sidste bestyrelsesmøde(03-04-14), har bestyrelsen besluttet at indhente 
tilbud på total vedligeholdelse af vore stier og fællesarealer. 
RN Entreprenør, der i forvejen slår vores græs, er billigst med et tilbud på 27.565,00 kr. pr år. 
Bestyrelsen vil dog godt have rettet lidt i tilbuddet, da vi gerne vil undgå sprøjtning på vores 
arealer, for så vidt det er muligt, og i stedet få ”kørt” med en buskrydder langs hegnet ind til 
plantagen. Mogens Knudsen har i den forbindelse aftalt møde med Rune Nielsen(RN) på fredag, 
om en tilretning af tilbuddet. 
Erik Larsen fremsatte også et forslag om, at lade græsset gro vildt på vore fællesarealer, og kun 
klippe et bælte på ca. 1½ m. bredde rundt om det høje græs. Tanken er så at man sår forskellige 
blomster i græsset, så fugle og insekter har noget at ”arbejde” med. 
Det var ikke alle der var lige begejstrede for tanken, og slet ikke på arealerne inde i området; men 
man enedes om at Erik L. fremsender et forslag til Generalforsamlingen, hvori der foreslås, at 
fællesarealet, ud til stien, mellem Frodesvej nr. 7, 9 og 19, udlægges som forsøgsområde, et 
forslag bestyrelsen bakker op om.  
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Der er blevet indkøbt, og udplantet 6 Sommerfuglebuske på fællesarealerne, som erstatning for de 
store træer vi måtte lade fælde i vinter, vi håber at få glæde af dem. 
Skiltning omkring forbud mod parkering på vendepladserne der ligge for enden af vejene, samt 
skiltning med ”Hund i snor”, for begge ender af stien langs plantagen, blev diskuteret, og man 
enedes om at undersøge priser på dette, så de evt. kan oplyses på Generalforsamlingen. 
Generalforsamlingen afholdes i år tirsdag d. 26. august, i M.I.F.’s klubhus på Marievangsskolen, 
indkaldelse bliver fremsendt rettidigt. 
 
5. Evt. 
 
Frodesvej 55 er blevet udlejet, og bestyrelsen blev enige om, at byde de nye lejere velkommen, på 
lige fod med nye ejere, vi vil ligeledes indbyde dem til at deltage i Generalforsamlingen, dog uden 
stemmeret, da ejeren af nr. 55 har forbeholdt sig selv rettigheder og pligter. 
Bestyrelsen vil forsøge at nå, at få omdelt RN’s tilbud om total vedligehold, når det er helt tilrettet 
vores ønsker, således at man kan møde forberedt op på Generalforsamlingen. 
 
Mødet hævet kl. 21.15. 
 
 
Pbv. 
Referent  
Mogens E. Knudsen. 
 
Kasserer og sekretær 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 


