
Referat, konstituerende bestyrelsesmøde, 3. maj 2022 

Til stede: Lars Peter, Peter Ø, Lars L, Peter T, Steen og Mads 

Afbud: Christian og Emma 

Referent: Mads 

 

1. Konstituering af bestyrelsen 

2. Godkendelse af referat 

3. Arbejdsdage i foreningen 

 

Ad 1. Konstituering 

Bestyrelsen konstituerede sig selv: 

- Formand: Lars Peter Olsen/Østre Alle 43 

- Næstformand: Peter Østerballe//Sirius Alle 35 

- Lars Lundsteen/Østre Alle 19 – bestyrelsesmedlem og bestyrelsens repræsentant i 

Grundejerforeningen Laanshøj 

- Mads Kristoffer Lund/Østre Alle 33 – bestyrelsesmedlem 

- Peter Tjæreborg, Sirius Alle 45 – bestyrelsesmedlem  

- Christian Kofod/Østre Alle 45 – suppleant  

- Emma Grund/Østre Alle 37 – suppleant 

- Steen Sørensen/Sirius Alle 39 – suppleant  

Ad 2. Godkendelse af referat fra generalforsamlingen 

Bestyrelsen godkendte referatet og skrev under. Der var faldet en enkelt bemærkning over mailen, og det 

var efterfølgende præciseret, at der er tale om foreningens tagrender, der skal renses på arbejdsdagene. 

Formanden indhenter dirigentens underskrift, hvorefter det vil blive formidlet til foreningens medlemmer 

via nyhedsbrev. 

Formanden kontakter desuden foreningens regnskabsansvarlige, Lars Spatzek, med henblik på at få et 

opdateret budget på baggrund af det vedtagne forslag om gyngestativ til legepladsen. 

Som opfølgning på generalforsamlingens beslutning om at godkende forslaget om at etablere to ekstra 

gynger på legepladsen, besluttede bestyrelsen, at det vil være hensigtsmæssigt at indhente to tilbud – ikke 

mindst set i lyset af de forventede prisstigninger siden at forslaget blev stillet. 

Ad 3. Arbejdsdage i foreningen 

I år afvikles arbejdsdagen 22/5, hvor der samtidig er ekstraordinær generalforsamling med afstemning om 

ændring i vedtægterne for el-biler. 

Fremover bliver arbejdsdagene:  

- Første søndag i maj  

- Første søndag i oktober 



Intentionen med placeringen af dagene er i begge tilfælde at have en god timing i forhold til at fjerne 

ukrudt og løvfald.  

I øvrigt er de faste arbejdsopgaver på arbejdsdagene:  

• Ukrudt på parkeringspladser 
• Tagrender carporte 
• Riste carporte 
• Rens af sandfangsbrønde 
• Algefjerning på legeplads under rutsjebane  
• Fejning af skralderum og cykelskure 
• Bortkørsel af henstillet storskrald, små-el mv fra skurene 

 
(Oversigten findes i bestyrelses arbejdsdokument i OneNote: Bestyrelsens notesbog) 

Det blev vurderet, at vi eventuelt kan undlade opgaven om bortkørsel af skrald på den førstkommende 

arbejdsdag. 

Der skal bruges en grab til brønde (Lars Peter følger op) og et koben (Peter Ø følger op). 

Der udformes en indkaldes til ekstraordinær generalforsamling og arbejdsdag 22/5 kl. 10-12 startende med 

ekstraordinær generalforsamling. Denne udsendes både som nyhedsbrev (Mads og Lars L følger op) og 

printes og uddeles (Lars Peter og Peter Ø følger op). 

 

https://1drv.ms/u/s!AsUeQCKTL2LwjSGw9_u5AkdgziHn?e=WzHKaP

