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Bestyrelsesmøde den 5. maj 2009 

   
Deltagere: Claus Gregersen (CG) 

Henrik Flinck (HF) 
Jens Cornelius (JC) 
Henrik Hjorth Hansen (HHH) 

 
 
Kasserer 
Formand 
 

Fraværende Jane Gjesing (JG) 
 

 

Godkendelse af referat 

Referatet fra generalforsamlingen den 24. februar 2009 blev 
godkendt. 
 
Gennemgang af posterne i budgettet 

Posterne på budgettet blev gennemgået, således at den nye 
kasserer havde mulighed for at spørge ind til dem. 
 
Det blev besluttet at udarbejde en liste med de gentagne op-
gaver, således at både bestyrelsen er informeret, men også 
grundejerne. 
 
Det blev besluttet at HHH køber et Internet-domain til grund-
ejerforeningen og lægger de generelle oplysninger på denne, 
samt opretter en mulighed for at maile bestyrelsen. 
 
Dato for sommerfest 

Det blev besluttet, at sommerfesten afholdes 5. september kl. 
17:00 
 
Vejsyn og Grøntbrev 

Der fremsendes generelt orienteringsbrev ud i uge 20.  
Onsdag den 3. juni 2009 kl. 19:00 holdes der vejsyn og 
kontrol af grundejernes vedligeholdelse jf. paragraf 5 i 
vedtægterne. 

 
I forbindelse med ”§5-eftersynet”, tages der personlig hen-
vendelse til ejeren (haveforeningen) af bilerne i bunden af 
Kamerunvej. Dette for at høre om det ikke er muligt at parkere 
bilerne anderledes, så det er nemmere at komme forbi og 
muligt at have et godt udsyn til medtrafikanterne 
 
HHH fremsender brev til R98 omkring den skraldebil, der 
holder på hjørnet af Kamerunvej og Zambiavej. 
 
CG undersøger, hvordan skiltene omkring legene børn kan 
vaskes rene. 
 
HHH undersøger om det er muligt for bestyrelsen at bede om 
et hegnssyn for grundejeren Sinding 6 (Hjørnet til Filskovvej). 
 
Ansvarsfordeling 

 
JC kontakter dem som allerede foretager snerydning, for at 
foretage en genforhandling og gøre opmærksom på, at den 
overskydende sne ikke skal placeres hos dem i bunden af 
vejen. 
 
CG kontakter Leif M Jensen for genforhandling af tømningen 
af regnsvandsafløbet. Desuden kontakter CG forskellige 
kloak-selskaber for at kontrollere om det er muligt at få en 
samlet rabataftale om spuling af afløbskloak’en, hvis flere 
grundejere slog sig sammen. 
 
Ordinært Delegeret møde 

Bestyrelsen undersøger hvem der den 19. maj 2009 kl. 19:00 
kan deltage på det ordinære delegeretmøde i Grundejersam-
menslutningen i Tårnby kommune. 
 


