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Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 6. juni 2019 

kl. 19.30 hos Martin, Bachsvej 32c 
 

Deltagere: 

Anne Marie Steffensen (TUT), Philip Doolan, Martin Papsø, Jørgen Friis og Niels Sparvath. 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden godkendt uden bemærkninger 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde 

Godkendt og underskrevet 

3. Siden sidst 

Der blev nævnt en del fra de grønne områder og legepladserne. Disse notater kan læses under punkt 

7 ”Status for gartnerarbejdet”. 

4. Henvendelse fra beboere m.fl. 

  Henvendelse fra flere ejendomsmæglere, der ønsker referat fra generalforsamlingen og/eller budget 

tilsendt. 

Beslutning 

Kassereren har fremsendt de nødvendige oplysninger til ejendomsmæglerne, så der kan udarbejdes 

korrekt refusionsopgørelse. 

• Henvendelse fra beboer, der er ønsker oplyst, hvordan det fungerer med tilbagebetaling af for meget 

betalt kontingent i forbindelse med salg af hus. 

Beslutning 

Kassereren har oplyst beboeren om reglerne, så hver ejer kommer til at betale kontingent for den 

periode de har været ejer af hus m.v. 

 

• Henvendelse fra beboer, der i forbindelse med hussalg ønsker at kunne downloade referatet til 

ejendomsmægleren fra ejerlaugets hjemmeside. 

Beslutning 

Referatet er sendt til beboeren og efterfølgende lagt på hjemmesiden. 

 

• Henvendelse fra beboer, der gør opmærksom på, at der er brækket grene af fire træer ved den store 

legeplads. 

Beslutning 

Gartnerne er blevet bedt om at ordne det. 
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• Henvendelse fra en beboer, der er flyttet fra Bachsvej til Laubsvej, som har mistet sit 

indbetalingskort til kontingentbetaling. Beboeren har derfor bedt om et nyt. 

Beslutning 

Henvendelsen er sendt videre til kassereren, som tager kontakt til beboeren, for at få bragt 

betalingen i orden. 

5. Planlægning af Skt. Hans 

Beslutning 

Philip er forhindret i at komme til Skt. Hans, men vil gerne hjælpe til dagen før. 

Arbejdsdelingen er udsendt til bestyrelsen som et ekstra dokument. 

Dette er vedlagt sidst i dokumentet som et ekstra bilag, med beslutninger om hvem gør hvad. 

6. Økonomi - budgetopfølgning 

Hvad er status på økonomien – de enkelte poster i budgettet. 

 

Beslutning 

Der er mange manglende betalinger end sædvanligt. Jørgen har personligt været rundt med rykkere 

på adresserne. 

Vi mangler regninger fra gartnerne og har derfor svært ved at danne et overblik over økonomien 

Vi tager budgetopfølgningen til efterretning, men vi skal have rykket gartnerne for regninger, for 

udført ekstra arbejde i 2019. 

7. Status for gartnerarbejdet 

Beslutning 

Philip har taget nogle billeder af den store legeplads og gennemgået dem for bestyrelsen. Ud fra 

gennemgangen er det besluttet at fjerne de to dårlige ruller og skifte de to knækkede brædder i 

bænken. Tut giver gartnerne besked. 

Tut har givet gartnerne besked om at skifte hundeposestativet ved broen bag Bachsvej. 

Der er nogle skud i sandet, som skal fjernes fra den mellemste legeplads. 

Philip bestiller vippedyr og får det sendt til gartnerne og regningen til Jørgen. 

Rutsjebanen på den lille legeplads skal graves længere ned endnu. Dette formodes at være for 

gartnernes regning, da det er anden gang den skal rettes. 

Tut spørger gartnerne om der er gødet og kalket. 

Tut nævner at vi kunne lave noget vildt voksende græs, eventuelt med nogle spor. 

Niels nævner at noget udendørs fitness kunne være inspiration til en eventuelt kommende 

nytænkning til området. 
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8. Den lille skov mellem Hartmannsvej og Griegsvej 

På bestyrelsesmødet den 3.4.2019 blev det besluttet at fælde træerne og plante nyt i efteråret. I 

februar 2019 kom der et tilbud på fældning og fjernelse af alle træerne samt rodfræsning. 

Pris: 23.750 kr. inkl. moms 

I maj 2019 er der kommet tre alternative tilbud fra gartnerne. 

1. Plantning af 3/5 rækker surbær, som snor sig i bagkanten. Anlæggelse af græs. Tilplantning af 

tre bede.  

Pris: 49.680 kr. inkl. moms 

2. Tilplantning af hele arealet med små træer/buske. 

Pris: 63.420 kr. inkl. moms 

3. Såning af græs. Tilplantning af små træer/buske i arealet mod Ellebækcentret. 

Pris: 46.050 kr. inkl. moms 

Samlet pris for tilbud 1 inkl. fældning og rodfræsning: 73.430 kr. inkl. moms. 

Samlet pris for tilbud 2 inkl. fældning og rodfræsning: 87.170 kr. inkl. moms. 

Samlet pris for tilbud 3 inkl. fældning og rodfræsning:  69.800 kr. inkl. moms. 

 

Til drøftelse: 

• Fastholder vi beslutningen om at fælde træerne og plante nyt? 

• Hvis vi fastholder beslutningen – hvilket tilbud skal vi vælge? 

• Er tilbuddene gennemskuelige og klare? 

• Hvilket areal taler vi helt nøjagtigt om? 

• Hvornår skal projektet igangsættes? 

• Hvordan informerer vi beboerne?  

• Hvem skal være kontaktperson(er) på informationen? 

Beslutning 

Tut beder, i samarbejde med Jørgen, gartneren om at tage højde for ændringerne i tilbud 1. 

Sendes som udkast rundt til bestyrelsen inden det sendes til gartnerne. 

Philip sender en specifik tegning til træfældningsfirmaet og beder eventuelt om en ny pris. 

Sendes som udkast rundt til bestyrelsen inden det sendes til træfældningsfirmaet. 

Et orienterende nyhedsbrev skal sendes ud, som en orientering, inden fældningen påbegyndes, 

inden sommerferien 

Det orienterende nyhedsbrev underskrives af næstformanden med en tilknyttet e-mail. 

Martin og tut skriver udkastet og sender det rundt til bestyrelsen. 

Vi forventer at påbegynde fældning af træerne i august. 
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9. Planlægning af renovering af veje og stier 

Den 14. maj var bestyrelsen på gåtur med Petrine Hede Andersen, fra Trafik og Park for at besigtige 

veje og stier (belægningssten og asfalt). Følgende veje blev besigtiget. Lange Müllers Vej, H.C. 

Lumbyes Vej, Laubsvej og Griegsvej.  

Det kan konstateres, at asfalt og belægningssten generelt er i en dårlig forfatning. De mest 

”trængende” veje er Lange Müllers Vej og H.C. Lumbyes Vej, men der er ikke meget forskel.  

Petrine fortalte, at det er billigst at lægge 2-3 cm asfalt oven på den eksisterende, men at det 

allerbedste ville være at komme i bund og fjerne al eksisterende asfalt, men at det også ville blive 

betydeligt dyrere. Når der skal indhentes tilbud, bør det overvejes at kontakte entreprenører, der 

både kan skifte belægningssten, udlægge asfalt og evt. plante træer. Der er en tendens til at 

entreprenørerne kan få bedre priser hos deres leverandører af asfalt og belægningssten. 

Vestforsyning er blevet forespurgt, om de inden for de nærmeste år har renoveringsprojekter mht. 

vand og spildevand. Det har de ikke, men de gør opmærksom på, at der skal tages hensyn til 

regulering af dæksler, når belægningen skal fornys. Det skal med i udbudsmaterialet. 

Forslag til proces og tidsplan: 

Juni-august 2019: Kuno udarbejder en plan for plantning af nye vejtræer inkl. økonomisk overslag. 

September 2019: Bestyrelsen tager beslutning om Kunos plan. 

November 2019: Der indhentes tilbud hos tre entreprenører. Tilbuddet skal indeholde: 

1. Asfaltering, nye belægningssten og nye vejtræer – udregn pris samlet for de 4 nævnte veje. 

Medregn pris for asfaltering af ejerlaugets stier. Resultat: 1 samlet pris. 

2. Asfaltering og nye belægningssten – udregn pris samlet for de 4 nævnte veje. Medregn pris for 

asfaltering af ejerlaugets stier. Resultat: 1 samlet pris. 

3. Asfaltering, nye belægningssten og nye vejtræer - udregn priser separat for hver af de 4 nævnte 

veje. Udregn pris separat for asfaltering af ejerlaugets stier. Resultat: 13 priser. 

December 2019: Tilbud fra de tre entreprenører modtages 

December 2019: Bestyrelsen vælger entreprenør og hvor meget arbejde der skal udføres. 

Forår 2020: Arbejdet udføres 

Beslutning 

Input til Kuno: Der kan med fordel være færre træer.  

Vi skal have pris pr. vej og samlet. 
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Bestyrelsen mangler fortsat at undersøge og efterfølgende tage beslutning om hvilken type asfalt 

der skal bruges ved renoveringen. Det skal være en del af udbudsmaterialet. 

10. Nyt til hjemmesiden, Facebook og nyhedsbrev 

Beslutning 

Som tidligere skrevet, kommer der en orientering inden sommerferien og et nyhedsbrev efter næste 

bestyrelsesmøde. 

Der skal laves en ny fane på hjemmesiden som hedder oplysning, som skal bruges til parkering 

betaling og snerydning. 

Martin skal gøre opmærksom på fibermuligheder på Facebook. 

11. Evt. - herunder næste møde 

Beslutning 

Næste møde bliver tirsdag d. 20. august hos Niels 

 

 

 

 

Niels Sparvath         Anne Marie Steffensen        Jørgen Friis 

 

 

 Philip Doolan      Martin Papsø 
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BILAG - Planlægning af Skt. Hans 

Tilladelser og aftaler inden Skt. Hans 

• Aftale opstilling af bål, flytning af bænke med gartnerne. 

Tut giver gartnerne besked. 

• Indbydelse sendes ud. 

Er sendt ud. 

• Leje af slush ice maskiner (blandingsforhold 1:5). 

Philip henter lørdag og afleverer mandag. 

• Tilladelse fra politiet. 

Er ordnet. 

• Aftale om brandslukning. 

Er ordnet. 

• Aftale med Rasmus Klump Band (3600 kr. i kontanter). 

Er bestilt. 

• Aftale om strømforsyning fra Griegsvej 55 (Poul og Joan Ravnsbæk). 

Tut aftaler. 

Indkøb m.v. 

• Heks til bål 

  Martin laver heksen 

• 6 kasser Royal øl (heraf en kasse til brandmændene) 

• 5 rammer dåsesodavand (mest cola) á 24 stk. + danskvand (med og uden brus) 

• 10 flasker rødvin (heraf 1 rødvin til nabo, der leverer strøm) 

• 4 flasker hvidvin 

• 15 poser pølser á 375 g 

• 6 pakker pølsebrød á 14 stk., 2 sennep, 4 ketchup, 2 remoulade 

• Kaffe, sukker, 1 mælk 

• Slik i poser – køb for 500 kr. i Meny. Sælges for 5 kr. pr. stk. 

• 2 poser kul, 2 flasker tændvæske 

• Mobile Pay 

 Martin kører mobilepay 22435746 

• Byttepenge og pengekasse 

  Jørgen køber 4000,- i byttepenge 

• Evt. købe nye bålfade 

  Philip og Martin køber nyt bålfad og en saks 

• Evt. købe 2 pølsegryder 

  Tut stiller forsat gerne gryder til rådighed 

• Gasflaske, gaspatron (tjek ved klargøring af hus) 

  Gaspatronen holder i 2019 også 

  Der skal følges op på beholdningen af gaspatroner ved klargøring d. 22/6 
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• Laminerede prisskilte 

  Martin laver mobilepay skilte og prisskilte samt pant og affaldsskilte.  

• Tjek inden køb: 

  Briketter til de små bål 

Klargøring af hus den 22. juni klokken 14 

•  Alle bedes medbringe lidt sager til rengøring og oprydning: Skovl, kost, vand, spande osv.  

Martin henter varmt vand i dunkene. 

Martin har skovl og kost med. 

 Tut tager klude med. 

Niels tager trappestige med 

• Tjekke beholdning af: 

  Håndsprit, slush ice-glas, vinglas, kaffekopper, servietter, pølsetallerkener, 

   affaldssække, sugerør, kaffefiltre, gasflaske, gaspatron. 

• Teltet stilles op på underlag. 

Afvikling af arrangementet den 23. juni 

• Vi mødes senest kl. 16.30 

• Oplåsning af bomme til Hartmannsvej ud til Skolestien 

Niels låser bomme op. 

• Medbring vand i dunke, saks, pølsetang, fad til pølser, 2 pølsegryder, 2 kabeltromler 

Niels: Pølsetang og fad til pølser samt køber 5 poser isterninger til nedkøling af hvidvin og 

øl 

Tut: 2 pølsegryder 

Martin: Kold vand i dunke, 2 kabeltromler (lån af Lars) 

• Endelig klargøring af hus 

• Ophænge prisskilte 

• El-tilslutning på Laubsvej 

• De små bål gøres klar til brug kl. 17.30 

• Bål tændes senest 18.45 

• Mobilepay 


