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Referat fra bestyrelsesmøde 

 
i Grf. ”Tingparken”, d. 03-04-2014. 

 
 
Mødet blev afholdt på Frodesvej 39 Kl. 19.30 
Tilstede var: Lotte, Anne – Grete, Martin, Aksel og Mogens. 
Afbud fra Alma (På ferie). Anne-Grete, indkaldt for Alma. 
 
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 15.531,74 kr. på kontoen. 
Alle kendte regninger er betalt op til dato, der mangler kontingent indbetaling fra 9 medlemmer og 
2 af dem der betaler for at få slået græskanten/fortovet, i alt 4.760,00 kr., så økonomien er fin. 
 
4. Siden sidst. 
 
Vi har her i foråret fået fældet par store træer, det var tvingende nødvendigt, det ene var blevet alt 
for stort, og risikoen for at det skulle vælte ned over Nr. 51 ved en nordvesten storm, var alt for 
stor. Det andet, et kastanjetræ, var revnet og der var sygdom i det, så faren for at det skulle vælte 
ned i carport og hus nr. 35 var meget stor, så det var helt nødvendigt at fælde det, hvilket også blev 
bevist efter fældningen, da træet var helt sort indvendigt, på den nederste meter. 
Der blev efterfølgende rodfræset så vi senere kan få planeret og sået græs på stederne. 
Der blev samtidig ryddet ud i buskadset på ”legepladsen”, bag nr. 31, så det giver lidt mere ”luft” til 
haven der. 
RN Entreprenør stod for fældning og bortkørsel af grenaffald og rødder, det andet arbejde udførtes 
af de sædvanlige 4-5 beboere. 
 
Resultatet af vores forsøg på, at få mailadresser fra medlemmerne var noget sørgeligt, der 
mangler stadig mailadresser fra 14-15 medlemmer, hvilket er ærgerligt, da det helt klart gør 
det nemmere for bestyrelsen at kommunikere ting ud til medlemmerne. 
Har man glemt at sende sin mailadresse til kassereren, så er kassererens mailadresse her: 
meklo@knudsen.mail.dk 
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5. Foråret 2014. 
 

Der er bestilt harpet muld hos RN Entreprenør, til planering af fællesarealerne, der hvor der er 
rodfræset, det kommer fredag d. 04-04-14, så vi kan få planeret og sået græs på stederne. 
Der bliver indkøbt græs til såning. 
Vi skal også have plantet nyt på fællesarealerne ud mod stien. Bestyrelsen talte om at købe nogle 
Sommerfuglebuske, da vi ikke synes der bør plantes træer igen, de bliver alt for store, og ingen 
gider holde/beskære dem. Det samme gælder for frugttræer, som vi også talte om, men igen, det 
er de samme der må tage slæbet med at holde/vedligeholde disse, og det vil vi/de ikke mere. 
Der skal ryddes op på fællesarealerne efter vinteren, således at grene og andet affald bliver fjernet 
inden græsslåningen starter. Dette arbejde påhviler grupperne, der er omkring 
fællesarealerne, da disse jo stadig eksisterer, det er ikke bestyrelsen der skal holde 
arealerne. 
 
Efter denne snak, blev ordet ”udlicitering” pludselig nævnt. Efter en del snak frem og tilbage blev vi 
i bestyrelsen enige om, at på baggrund af den manglende arbejdsmæssige opbakning, vil vi rette 
henvendelse til et par virksomheder der påtager sig vedligeholdelse af fællesarealer, for at få tilbud 
på dette, så vi ved hvor vi står, rent udgiftsmæssigt. Vi vil selvfølgelig også få tilbud fra RN 
Entreprenør, som vi i forvejen er meget tilfredse med. Lad os se hvad det kan koste, og så må der 
tages stilling på en generalforsamling, hvad vi skal, og hvad vi vil. 
Formanden kontakter frugtavler Poul Jensen omkring beskæring, både i bredde og højde, af 
træerne ind til plantagen, samt tidspunkt for dette. 
 
Bestyrelsen nedsatte også et udvalg som skal gennemgå vores vedtægter, og se om de er ”up to 
date”, og evt fremsætte forslag til ændringer, på en generalforsamling.  
Udvalget består af Aksel Mikkelsen, Mogens Knudsen, samt fhv. Byrådsmedlem Sv. Aage 
Christiansen, der har stor erfaring med at skrive/udarbejde vedtægter. 
 
 
Evt. 
 

Intet under dette punkt, da ”stenene” var blevet vendt under de andre punkter, 
 
Pbv. 
Referent  
Mogens E. Knudsen. 
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