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Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Kl integården den 30. marts 2015 hos Inger 
 

* * * * *  
Deltagere:   Betina Rasmussen, formand 

Jørgen Petersen, bestyrelsesmedlem 
Kirsten Elmøe, sekretær 
Bent Rasmussen, kasserer og bestyrelsesmedlem 
Claus Christensen, bestyrelsesmedlem 
Inger G. Petersen, bestyrelsesmedlem 

Referent: Kirsten Elmøe 
 

Afbud  Tine Corse,  
Lars Kilhof 
Leif Askholm 

 
* * * * * 

 
Punkt
 

Emne Beslutning Ansvarlig 

1. Protokol 
a. Godkendelse af refe-

rat fra generalfor-
samlingen 2015 

Referatet blev godkendt. Bent sætter de sidste rettelser ind. 
KE. får referatet underskrevet. Claus sætter det på hjemmesiden 

Bestyrelsen 

.    
    
2. Fremtidigt samarbejde i bestyrelsen. 
 

a. 
 

Kommunikationen 
inden generalfor-
samlingen blev drøf-
tet igennem. 

Diverse uregelmæssigheder i kommunikationen blev fremlagt, og det 
blev besluttet, at vi til næste bestyrelsesmøde hver især har lavet en 
drejebog for vores arbejde i bestyrelsen. Strandudvalget har tidligere 
indsendt sin plus kassererens drejebog. Disse er blevet genudsendt. 
Så mangler der fortsat drejebog for vejudvalget, broudvalget og for-
mandens drejebog. Når der er vigtige mails, bedes disse fremover 
fulgt op af en telefonopringning, så vi er sikre på, at budskabet er 
kommet igennem. 

Bestyrelsen 

    

    

    
 
 
 

    

       
     
      
2. Meddelelser fra formanden 

a. 
 
 

Opdatering af listen 
over bestyrelsesmed-
lemmer 

Er sendt ud på mail ultimo april Kirsten 
 

b. Planlægning af årshjul Står på samme liste som listen over bestyrelsesmedlemmerne Kirsten 

c. Klagesag på Ahornvej 
18 

Formanden oplyste, at vi fik vi afslag på klagesagen  

    
3. Meddelelser fra vejudvalget  

a. 
 

Iværksættelse af 
juridisk assistance 
mhp. renovering af 
vejene. 

Dette punkt udgik, da Lars K ikke var til stede 
Punktet sættes på næste dagsorden  

Lars K. 

b. Plan over ønsker om 
en gennemkørsel af 
rabatten på Strand-
vejen ud for Klinte-
gårdsvej (Kløvervej, 

Dette punkt udgik ligeledes. 
NB! Kan vi nå at få vores ønsker til skriftlig høring i Byrådet og inden 
hvilken dato? 

Lars K. 
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Agervej og Klinte-
bakken) 

    
 
 
 
 
 
 
 

    

    
5. Meddelelser fra strandudvalget                       

a.  Status Drøftelse af mulig periode for beskæring af buske og træer på Nord-
grunden og hvor meget der skal beskæres. 

 

    
6. Meddelelser fra badebrosudvalget 

a. Status Obs. Obs. Dato for broopsætning rykket til 9. maj hvor de 2 Thomas-
ser kan 

Claus, Jørgen 

    
7. Opdatering af hjemmesiden: 

a. 
 

Status  
 

 Claus 

b.    
c.    
d.    

    
8. Eventuelt  

a. Gamle mapper Betina tager dem med næste gang til sortering Betina 
b. Møde på Greve 

GYM. om strandom-
rådet 

Høringsmøde om strandområdet blev refereret af Bent og Kirsten. 
Claus og Bent vil se på sagen. 

 

    
 
Næste møde bliver hos Claus 2. juni tirsdag kl. 19.30. 
  


