
   ”Tingparken” 
 
 

Referat fra bestyrelsesmøde i Grf. ”Tingparken”, d. 24-04-2017. 
Mødet blev afholdt i nr. 39. 

 
Tilstede: Martin Larsen, Mogens E. Knudsen, Christian Røngaard, Aksel Mikkelsen og suppleant Jes Christensen. 
Torben Frederiksen var på ferie. 
 
1. Valg af referent: 
Mogens Knudsen blev valgt til referent. 
 
2. Godkendelse af referat fra 12-12-16: 
Referatet fra sidste møde blev godkendt uden bemærkninger 
 
3. Økonomi/regnskab: 
Økonomien er ok, der står 18.802,70 kr. på kontoen D.D., der er én grundejer, der endnu ikke har betalt kontingent for 
næste halvår. Der er udsendt rykker, og bliver beløbet ikke indbetalt inden 28 april, overgives fordringen til inkasso. Det er 
muligt, at nogen vil synes dette er et drastisk skridt, men Kassereren er træt af, at det er de samme, der ikke kan finde ud af 
at betale til tiden hver gang. Det er Kassererens pligt, at sørge for, at der er penge nok til, at betale Foreningens regninger 
med, en pligt han tager meget alvorligt. 
  
4. Indsatssteder til R.N. Entreprenør: 
R.N. har i foråret beskåret buske og kørt Slotsgrus på nogle af stierne, samt skåret den store vandpil bag nr. 31 ned, samt 
ryddet buskadset bag samme, da det tog alt lys og sol fra en 2-3 grunde. Ved kældergaragen på bagsiden af Frodesvej nr. 9, 
har R.N. også ryddet kraftigt op i buskadset, men Aksel vil også gerne have fjernet bunddækket, der breder sig kraftigt, og er 
ved at ødelægge asfalten, det vil vi se på. 
 
5. Evt. 
Formanden havde på et tidspunkt talt med ejeren af nr. 47, der beklagede sig over ikke, at have fået referat fra sidste 
generalforsamling. Det er der en naturlig forklaring på, der uddeles ikke mere skriftlige referater til grundejerne, de bliver 
udsendt på mail, til dem der har opgivet deres mailadresse til kassereren/sekretæren, de kan også ses på vores hjemmeside: 
www. Frodesvej-slagelse.dk , samt ved henvendelse til kassereren/sekretæren i nr. 39. 
 
Mødet hævet kl. 20.45 
 
 
Referent  
Mogens E. Knudsen. 

 
 

Formand: Martin Larsen, Frodesvej 51.                Kasserer: Mogens E. Knudsen Frodesvej 39. 

                 Tlf. 41 91 83 93.                                                              Tlf. 21 44 93 10 

                                                     Bestyrelsesmedlemmer: 

       Torben Frederiksen nr. 57.        Christian Røngaard nr. 45.              Aksel Mikkelsen nr. 9 
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