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M Ø D E R E F E R A T 
 
 

Bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov 
den 20. oktober 2009 kl. 19.30 

hos 
Oluf, Flintebakken 61  

 
 
 

Mødedeltagere: Bo Louring   (BL) 
  Lars Holdersen  (LH) 
  Vagn Jessen  (VJ) 
  Oluf Bak Andersen  (OBA) Referent 
 
Afbud:  Jens Kvorning  (JK) 
       
 
 
 
Dagsorden: 1.      Godkendelse af dagsorden. 

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 
den 15. september 2009. 

3. Kassererens beretning siden sidst. 
4. Punkter til generalforsamlingen 19. NOV 2009. 
5. Meddelelser. 
6. Eventuelt. 
7. Næste bestyrelsesmøde.  

 
 
 
 
Ad 1: Godkendelse af dagsorden. 
 
Dagsordenen blev godkendt. 
 
 
Ad 2: Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde den 15. september 2009. 
 
Referatet fra den 15. september 2009 blev godkendt uden bemærkninger. 
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Ad 3: Kassererens beretning siden sidst. 
 
Revisor havde fremsendt rettet revisionsprotokollat, samt kopier af regnskab og 
revisionsprotokollat til fremsendelse til medlemmerne. 
  
 
Ad 4: Punkter til generalforsamlingen den 19. NOV 2009.  
 
Udkast til bestyrelsens beretning for året 2008/2009 blev godkendt. 
Udkast til dagsorden for generalforsamlingen den 19. november 2009 og indkaldelse 
til samme blev godkendt. 
Endvidere blev budgetforslag med en kontingentstigning på kr. 25,00 pr. boligenhed, 
således at kontingentet for 2010 bliver på kr. 600,00 pr. boligenhed, godkendt.    
 
 
Ad 5: Meddelelser. 
 
OBA oplyste, at de på sidste møde opståede spørgsmål vedr. vinterbekæmpelse var 
blevet afklaret. OBA var blevet bemyndiget til at indgå en 3-årig kontrakt på pleje af 
de grønne områder samt vinterbekæmpelse med Anlægsgartnerne H. Hoffmann A/S. 
 
 
Ad 6: Eventuelt. 
 
I forbindelse med budgetlægningen debatteredes hvilke ønsker der var til 
forbedringer/ændringer i beplantningen i området. 
 
Ved indkørslen til bebyggelsen Flintebakken 6 – 84 er der af hensyn til 
oversigtsforholdene fremsat ønske om fjernelse af en del af det meget høje buskads 
vest for indkørslen og efterfølgende få etableret mindre bede med flerfarvede planter. 
 
Flere beboere, både unge og ældre, har udtrykt utryghed ved at færdes på stien ved 
SuperBest/børnehaverne om aftenen, idet beplantningen er meget høj på begge sider 
af stien. 
På den vestlige side af stien er det ønsket at beplantningen fjernes og erstattes af 
mindre bede med flerfarvede buske. Enkelte større træer bliver bevaret. 
 
I rundingen ved basketbanen er der af beboerne på den sydlige side fremsat ønske om 
fjernelse af det meget høje og tætte buskads, som bevirker at haverne henligger i 
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skygge. I den sydlige del af rundingen er der i årenes løb gået nogle af træerne ud og 
de ønskes erstattet. 
 
OBA vil undersøge prisen for disse arbejder. 
 
På given foranledning var det nødvendigt for bestyrelsen at debattere beboeres forsøg 
på at inddrage fællesarealer til egen have. 
Bestyrelsen fastholder, at det ikke kan accepteres, at nogen udvider deres have ud 
over eget skel og ind i fællesarealerne, det er uanset hvor lidt eller meget jord, der er 
tale om, eller om det er ud mod stier eller randbeplantning. 
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Ad 7: Næste bestyrelsesmøde 
 
 

Aftales senere. 
 
 
 
 

Dagsorden  1. Godkendelse af dagsorden. 
2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 

Den 20. oktober 2009.  
3. Kassererens beretning siden sidst. 
4. Punkter fra Generalforsamlingen 19. NOV 2009. 
5. Meddelelser. 
6.               Eventuelt.  
7.               Næste bestyrelsesmøde. 

 
 
 
 
 
 
Risskov, den 23/10 – 2009   
 

 
______________________ 
Oluf Bak Andersen 
    formand 
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