
Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov 

 
 

M Ø D E R E F E R A T 
 
 

Bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov 
den 19. juni 2007, kl. 19.00 
hos Oluf, Flintebakken 61 

 
 
 

Mødedeltagere: Bo Louring   (BL) 
 Jens Kvorning  (JK) 

  Vagn Jessen  (VJ) 
  Lars Holdersen  (LH) 
  Oluf Bak Andersen  (OBA)  Referent 
  
 
 
 
Dagsorden: 1.      Godkendelse af dagsorden. 

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 
den 08. maj 2007. 

3. Kassererens beretning siden sidst. 
4. Punkter fra generalforsamlingen NOV 2006. 
5. Meddelelser. 
6. Eventuelt. 
7. Næste bestyrelsesmøde.     

 
 
Ad 1. Godkendelse af dagsorden. 
 
 
Dagsordenen blev godkendt.  
 
 
Ad 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 08. maj 2007.   
 
 
Referatet fra bestyrelsesmødet den 08. maj 2007 blev godkendt uden bemærkninger. 
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Ad 3. Kassererens beretning siden sidst. 
 
Fra Tryg forsikring var modtaget oplysninger om, at vores forsikringer var ændret 
som følge af lovændring med hensyn til erstatningsudbetalinger ved ulykker. For 
vores vedkommende vil der blive en mindre stigning på vores arbejdsskadeforsikring. 
  
 
Ad 4. Punkter fra generalforsamlingen den 16. NOV 2006.  
 
Punktet ikke aktuelt. 
 
 
Ad 5. Meddelelser. 
 
OBA meddelte, at han samme med Henning Hoffmann d.d. havde gennemgået 
området. Henning Hoffmann var enig med OBA i, at der skulle strammes op på, bl.a. 
græsslåning og klipning af grene der hænger ud over stierne til gene for fodgængere 
og cyklister. 
 
I forbindelse med ødelæggelsen af bommen på stien mellem FB 81-131 og FB 135-
189 havde OBA forsøgt at udfinde en skadevolder, men dette var desværre ikke 
lykkedes. OBA havde anmodet Henning Hoffmann om at foretage reparation af 
bommen. 
 
OBA havde kontaktet Svend Erik Nielsen, NCC-road, med henblik på indgåelse af 
kontrakt om udskiftning af asfalt på stierne. 
Svend Erik Nielsen kunne på nuværende tidspunkt ikke indgå kontrakter for næste år, 
idet han ikke kendte prisen på olie. Efter aftale kontakter OBA SEN til efteråret. 
  
 
Ad 6. Eventuelt. 
 
LH forespurgte om, hvem der skal foretage beskæring af træerne mellem 
institutionerne på Flintebakken og Klyngehusene på Krogagre, idet han havde fået en 
henvendelse, da grene fra træerne rager ind over taget på institutionen og danner 
skygge for lokalerne i bygningen.  
De omtalte træer er grundejerforeningens og der var enighed om, at de skal beskæres 
så de ikke ødelægger bygninger eller danner unødig skygge. Hoffmann vil blive 
anmodet om beskæring til efteråret. 
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Bestyrelsen var enig om, at ved fremtidige projekter, som ikke er omfattet af den 
normale pleje af området, skal Henning Hoffmann A/S afkræves en termin for 
hvornår arbejdet kan udføres. 
 
Efter anlæggelse af den nye græsplæne ved SuperBest´s parkeringsplads er det igen  
konstateret, at cyklister og fodgængere benytter den korteste vej fra et punkt til et 
andet, idet, det nye græs er trampet ned. 
For at sætte en stopper for denne trafik var der enighed om, at der fra bøjlerne ved 
bommene og til transformatoren på Tornebakken skulle plantes en hæk. For at 
beskytte hækken i begyndelsen, skal der opsættes en eller anden form for afspærring. 
LH undersøger hvad det kan koste at låne betonklodser i en periode. 
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Ad 8. Næste bestyrelsesmøde 
 
 

Tirsdag den 18. september 2007, kl. 19.30 
 
I 
 

Fælleslokalet, Vejlby Toften 117 
 
 
 

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

Den 19. juni 2007.  
3. Kassererens beretning siden sidst. 
4. Punkter til Generalforsamlingen  NOV 2007. 
5. Meddelelser. 
6.               Eventuelt.  
7.               Næste bestyrelsesmøde. 

 
 
 
 
 
 
Risskov, den 30/06 – 2007   
 

 
______________________ 
Oluf Bak Andersen 
formand 
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