
Referat af bestyrelsesmøde afholdt 9. Januar 2019 h os Michael Vitell 

 

Tilstede var hele bestyrelsen undtagen Lars Kilhof, men han blev ringet til og kom senere. 

 

 

1. Godkendelse af referat fra sidst. 

 

Lars har ikke fået sendt referatet rundt, hvorfor det ikke kunne godkendes. 

 

2. Formanden– seneste nyt 

 

Lars blev indkaldt til høring, idet at kommunen har oplyst, at de påtænker at bygge 450 
boliger mere ude på Langagergård end oprindeligt planlagt, og så vil de omlægge Skelvej. 
Alle andre grundejerforeninger blev også indkaldt, og alle har stemt nej. 

 

Lars’ mail, som han primært bruger er lki@intervent.dk. 

 

Vedr. Engvej så er der enkelt uoverensstemmelser med den anden grundejerforening, og 
Lars vil tage fat i deres talsmand og høre, hvad det præcis er, de vil have. 

 

3. Vejsagen – Status og evt. udeståender 

 

Jeanet har fået en regning fra Lars vedr. Hartvig Consult på 15.460 kr. for nogle 
arbejdstimer, og den skulle til betaling. Vi havde åbenbart fået 2. rykker, og den var 
strandet hos advokaten, så den betalte hun. Jeanet skrev tilbage, om vi skulle spørge ind 
til, hvad regningen dækkede, men hun har ikke hørt mere fra ham. 

 

Vedr. årsgennemgang af vejene, så har Lars rykket Hartvig engang i november, men han 
har ikke hørt noget fra ham. Lars tager fat i Hartvig igen. 

 



Vedr. brønd ved Vårgyvelvej 11 så den ordnet af Gendrup uden beregning for os, og vedr. 
Holk på Vårgyvelvej 23 så har vi ikke hørt fra ham, siden Lars kontaktede ham om, at vi 
godt ville betale for at få den tilkoblet Holks eget afløb for regnvand. 

 

Vi har modtaget de sidste regninger vedr. vejsagen, så vi kan snart få opgjort det endelige 
restbeløb, og så talte vi om, om man måske skulle opkræve restbeløbet sammen med 
næste kontingent, og restbeløbet bliver ca. 500 kr. 

 

4.  Nyt fra kassereren:  

 

Jeanet og Michael får lavet et oplæg til et fremadrettet  møde med vores bankrådgiver 
Michael ang. Indhentning af nyt vejlån. 
  
Der er kommet en ny regel fra skat, der gør, at Jeanet hver måned skal ind at registrere 
løn for bestyrelsesmedlemmerne, selvom vi får jo kun får honorar en gang om året. 
Jeanet spørger lige revisoren om, hvordan vi fremadrettet skal håndtere det. 

Jeanet gennemgik forbrugsopgørelsen, og vi talte om de forskellige poster, og vi skal have 
justeret nogle af de forskellige poster til det nye budget, idet enkelte poster er overskredet. 

 

5. Beretning 

 

Lars laver formandsdelen, og så sender han rundt til Kirsten og Claus/Jørgen mht. 
strandudvalget og badebroudvalget. 

 

6. Nyt budget 

 

 

7. Evt. 

 

Kirsten spurgte, om hun måtte tage fat i ham, der slår græsset for at få ham til at fjerne 
noget af alt det grønne og træer, der døde hen over sommeren, og dette blev godkendt. 

 



Tine forslog, at vi købte en computer til foreningen, så man har en, der følger sekretæren, 
så man har alle referater mm. samlet et sted. Dette blev vedtaget. Tine undersøger. 

 

Næste møde er d. 7/2-19 hos Lars. 

 

Referent: Tine Corse. 


