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Referat af bestyrelsesmøde 

tirsdag den 20. februar 2018 kl. 19.30 hos Niels, Kuhlausvej 14 
 

 

Deltagere: 

Philip Doolan, Anne Marie Steffensen (TUT), Lars Vestergaard, Martin Papsø og Niels 

Sparvath 

 

1. Godkendelse af referat fra mødet den 5.12.2017 

Godkendt og underskrevet. 

2. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt. 

 

3. Siden sidst. 

• Allan har ringet fra Vestforsyningen angående aftale om vejeftersyn.  

Dette bliver afholdt mandag morgen klokken 8. Tut og Niels kommer. 

• Gartnerne har bemærket at der er et ”bart” stykke jord/flis et sted imellem den store 

legeplads og træerne. De foreslår at der kan graves lidt væk og fyldes sand i, for at 

det syner mere færdigt og pænt. 

Forslaget blev drøftet i bestyrelsen og der var enighed om ikke at gøre mere ved den 

sag, da det blev nedprioriteret i forhold til omkostningerne. 

 

4. Henvendelse fra beboere 

• En beboer synes, at vi trænger til en ny belægning på vores petanquebaner. 

Beslutning 

Tut beder gartnerne om at komme med et tilbud med pris på hvad der kan gøres. 

 

• En beboer på Laubsvej påpeger at der løber vand fra naboens carport (tæt på skel) ind 

i haven, fordi tagrenden er utæt. Træværket er endvidere meget grimt. 

Beslutning: 

Bestyrelsen har allerede anbefalet klageren, at kontakte kommunens afdeling for 

Byggeri og Ejendomme. Det er ikke en problemstilling ejerlauget har bemyndigelse 

til at gøre noget ved. 
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• En beboer på Laubsvej påpeger, at der er et problem med en opkørsel i stabilgrus, der 

er blevet lovet asfalteret.  

Beslutning: 

Beboeren er blevet henvist til kommunens Trafik- og Parkafdeling, da vejen er 

kommunal. 

 

• En beboer på Lange Müllers Vej mener, at pålægning af ny flis på et af ejerlaugets 

arealer vil give endnu mere vand på beboerens fliser. Bestyrelsen har sammen med 

beboeren besigtiget arealet. 

Beslutning: 

Gartneren har bortgravet noget af den formuldede flis tættest på beboerens grund og 

derefter lagt nyt flis. Det kan forhåbentlig afhjælpe problemet. 

• En beboer har i forbindelse med hussalg og refusionsopgørelse brug for oplysninger 

om kontingentbetaling. 

Beslutning 

Beboeren har fået et svar. 

 

5. Opfølgning på gartnerturen den 13.1.2018 

• En aftale om retablering af græsrabatterne langs Hartmannstien er faldet på plads. 

Udgiften deles på de tre involverede parter: Ejerlauget, Vestforsyning Varme og 

Holstebro kommune – trafik og park. 

Tut bestiller gartnerne til at lave det, med et par centimeter bar jord inden asfalten. 

• Tut spørger gartnerne om status på de allerede ødelagte fodboldnet mht. reklamation. 

Der skal eventuelt gøres opmærksom på hærværket i nyhedsbrevet og på Facebook. 

• Muldvarpeskuddene på hjørnet mellem Lange Müllersvej og Kuhlausvej venter vi 

med at reagere på, hvis situationen ikke udvikler sig yderligere. 

• Niels undersøger hvad der kan gøres ved flisepesten på fortovet på Laubsvej. 

• Niels kontakter beboeren på Laubsvej og viderebringer bestyrelsens beslutning 

angående vejtræet, som beboeren mener står i vejen for dennes indkørsel. 

6. Status på snerydning 

• Vi forsøger at holde øje med det i hverdagen og derved danne et overblik over om 

indsatsen er tilfredsstillende. 
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7. Planlægning af generalforsamling den 13.3.2018 kl. 18.30 

Vi skal mødes på idrætscentervest klokken 18.15. 

Tut tager Aksel med. 

Skovene tages op på generalforsamlingen og det samme gøres vejtræerne. 

 

• Ændringer i vedtægterne 

Aksel skal gøres opmærksom på, at det skal siges at der stemmes om hver ændring 

for sig og ikke ændringerne samlet. 

Der laves ikke om i § 9 og § 14 om valg af revisorer, da formuleringen er i orden som 

den er. (se kommentarer under ”dirigent”). 

Vi fastholder forslag til ændringerne af § 6 (mulighed for fuldmagt) og § 8 

(meddelelse af generalforsamling den 15. januar). 

• Godkendelse af regnskab/budget 

Godkendt. 

• Underskrift på regnskabsrapport, revisionsprotokol og årsrapport. 

Gennemgået og underskrevet. 

• Drøftelse af beretning 

Beretningen gennemgået uden tilføjelser. 

• Udsendelse af indkaldelse med dagsorden, budgetforslag, budget og øvrige bilag.  I 

henhold til vedtægter skal det ske senest 14 dag før generalforsamlingen – altså 

senest tirsdag den 27. februar. 

Niels og Lars sørger for at få det trykt og sendt ud i weekenden uge 8 

• Dirigent. 

Tut har aftalt med Aksel at han er dirigent. Aksel skal, når vi når til punkt 8 på 

generalforsamlingen (valg af revisorer), gøre opmærksom på, at der på 

generalforsamlingerne de senere år, hvert år er valgt to revisorer, hvilket ikke er i 

overensstemmelse med vedtægterne. I § 14 i vedtægterne står der, at der hvert år skal 

vælges 1 revisor for en toårig periode og en revisorsuppleant for en etårig periode. På 

at komme i rette gænge vælger vi i år alligevel to revisorer, hvoraf den ene så vælges 

for et år og den anden for to år. På generalforsamlingen næste år og i årene fremover 

kan vi så gøre det rigtige i henhold til vedtægterne - nemlig vælge én revisor for en 

toårig periode. 
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• Mødetidspunkt, lokaler, projektor, forplejning, m.v. 

Det hele er ok og bestilt. 

• Tut, Lars og Philip er på valg. 

Tut modtager genvalg. 

Philip modtager genvalg. 

 

8. Nyt til hjemmesiden, Facebook og nyhedsbrev 

Alt afhængig af hvad svaret bliver fra gartnerne, så skal der skrives noget om de 

hærgede fodboldnet. 

 

9. Evt. 

• Næste møde aftales efter den kommende generalforsamling. 

 

 

 

 

 

 

 

Niels Sparvath         Anne Marie Steffensen        Lars H. Vestergaard 

 

 

 Philip Doolan      Martin Papsø 

 


