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M Ø D E R E F E R A T 
 

 

Bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov 

den 03. juli 2020, kl. 18.00 

hos 

Oluf, Flintebakken 61 
 

 

 

Mødedeltagere: Bente Højfeldt  (BH) 

  Anne Fabricius  (AF) 

Jens Kvorning  (JK) 

Frank Christensen  (FC) 

  Oluf Bak Andersen  (OBA) Referent 

     

 

 

 

 

Dagsorden: 1.      Godkendelse af dagsorden. 

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 

den 21.december 2019. 

3. Kassererens beretning siden sidst. 

4. Punkter fra generalforsamlingen NOV 2019. 

5. Meddelelser. 

6. Eventuelt. 

7. Næste bestyrelsesmøde.     

 

 

Ad 1. Godkendelse af dagsorden 
 

Dagsordenen blev godkendt.  

 

  

Ad 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 21. december 2019.  
 

 

Referatet fra bestyrelsesmødet den 21. december 2019 blev godkendt uden 

bemærkninger. 
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Ad 3. Kassererens beretning siden sidst. 
 

Ud over de normale rater for pleje af fællesarealerne er der i foråret blevet betalt kr. 

9.156,25 for renovering af plader og net til basket banen. For en ødelagt skraldespand 

er der blevet betalt kr. 3.431,25. 

Foreningen har en del frie midler stående på bankkonti og da bankerne opkræver 

negative renter, blev det besluttet, at JK og OBA tager kontakt til vor bank og får 

investeret nogle af de frie midler i Nordea Invest Basis 2, hvor foreningen i forvejen 

har investeret midler til stifonden. Invest Basis 2 har de seneste år givet et godt 

udbytte. 

   

 

Ad 4. Punkter fra generalforsamlingen den 21. NOV 2019.  

 

Punkterne er færdig behandlet. 

 

 

Ad 5. Meddelelser. 

 

JK og OBA havde gennemgået Grundejerforeningens fællesarealer og stier og fundet 

følgende, som skulle gennemgås med H. Hoffmann A/S: 

Ved barsket banen var der på den sydligste del af rundingen med stenmel en del 

ukrudt. På Tornebakken, ved el-transformatoren er hækken langs med Tornebakken 

meget mangelfuld. Hækplanter gået ud. På Flintebakken ved indkørslen til nr. 6 – 84, 

er der på østsiden en beplantning der trænger til udskiftning. 

Mellem bebyggelsen FB 6 – 84 og de fritliggende huse på Krogagre er 2 

randbeplantninger, som efterhånden trænger til en kraftig beskæring. 

Der mangler plantning af enkelte træer, som er anført i Grøn Helhedsplan. 

 

Sammen med BH og Henrik Hoffmann gennemgik OBA de nævnte punkter og HH 

anbefalede, at ved barsket banen blev udlagt et ca. 3 cm muldlag og kantstenene blev 

fjernet og sået græs i stykket. Det vil frigøre timer til andet vedligehold. På 

Tornebakken foreslog HH, at hækken omkring el-transformatoren blev stående, men 

at resten blev fjernet. Der var gennem årene blevet gødsket og nyplantet, men med 

samme resultat. Planterne gik ud.  

På Flintebakken foreslog HH, at beplantningen blev fjernet og at der efterfølgende 

blev plantet samme planter, som står langs stien ved østsiden af FB 6 – 84, så der er 

samme beplantning frem til indkørslen til FB 6 – 84. 
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Randbeplantningen ved Krogagre foreslog HH tyndet kraftigt og de sidste 

fuglekirsebær træer fældes. Beplantningen beskæres til vinter i forbindelse med den 

ordinære vedligeholdelse 

De manglende træer bliver plantet til efteråret. 

 

Fra H. Hoffmann A/S var fremkommet tilbud på arbejdet ved petanque banen på kr. 

15.800,00 + moms. For arbejdet ved el-transformatoren var tilbuddet på kr. 6.850,00 

+ moms. Begge tilbud blev accepteret, OBA giver H. Hoffmann A/S besked. 

Der vil senere fremkomme tilbud på arbejdet på Flintebakken.   

  

 

Ad 6. Eventuelt. 

 

Årets generalforsamling fastsat til den 19. november 2020, kl. 19.30. 

 

Da petanque banen ved Institutionerne på Flintebakken tilsyneladende ikke bliver 

brugt, vil bestyrelsen på generalforsamlingen fremsætte forslag om. At den fjernes og 

bliver erstattet med græs. Der bliver brugt en del timer på fjernelse af ukrudt. 
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Ad 8. Næste bestyrelsesmøde 

 

 

Tirsdag den 15. september 2020, kl. 19.00 

hos 

Oluf, Flintebakken 61 

 

 

Dagsorden  1. Godkendelse af dagsorden. 

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 

Den 03. juli 2020.  

3. Kassererens beretning siden sidst. 

4. Punkter til Generalforsamlingen NOV 2020. 

5. Meddelelser. 

6.               Eventuelt.  

7.               Næste bestyrelsesmøde. 

 

 

 

 

 

 

Risskov, den 08/07 – 2020   

 

 

______________________ 

Oluf Bak Andersen 

    formand 
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