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Grundejerforeningen     
Emne: Bestyrelsesmøde  

 

Mødeleder: Natascha Hilton Jones 

Referent: Ulla Kronborg 

Dato: Mandag den 30.08. 2021 

Sted: København 

 

Tilstedeværende: Natascha Hilton Jones Formand 
                                             Kirsten Nielsen Næstformand 
                                             Ole Pilgaard  Kasser 
                                             Anette Nørregård 
                                             Søren Lindhardt 
                                             Ulla Kronborg Referent 
                                              
                                              

                        

 

 

 

 

 

Fraværende:         Birthe Madsen 

 

 

 Dagsordenspunkt:  Referat:  Ansvarlig:  Deadline:  

1. Status på overdragelse af 
formandskab 
 

Fin overdragelse fra Carsten af 
formandskab og kursus i hvordan 
hjemmesiden fungerer. Carsten er stadig 
behjælpelig, hvis der skulle opstå 
problemer.  

Natascha  

2. Godkendelses af referat fra 
Generalforsamlingen.  

Bestyrelsen har 2 bemærkninger 
vedrørende punkt C i referatet, disse 
vedlægges i separat mail.  

Alle  

3. Oprettelse af Bestyrelses Mail.  Natascha foreslår, at der bliver oprettet 
en fælles mail til Bestyrelsen. Ansvaret 
for at læse mails vil gå på skift.  

Natscha 
opretter mail 

 

4 Fordeling af arbejdsopgaver i 
Bestyrelsen 

a) Badebro - opsætning og 
nedtagning. Natascha tager 
kontakt med NBC Marine 
vedrørende datoer og tidspunkt 

b) Kontakt til Jens Brinck mht 
rendegraver og flytning af 
brodele 

c) Vedligeholdelse af hjemmeside, 
medlemsside 
 
 

Natascha 
 
 
 
Ole 
 
 
Søren og 
Natascha 
 (efter Jul Ulla) 
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d) Fællesredskaber. Ved 
fejlmelding bedes rettes 
henvendelse til Anette. 
Seddel med Anettes tlf. nr. 
opsættes ved fællesskuret 
 

e) Forsikringer - revision og 
indhentning af nye tilbud 
 

f) Græsslåning - kontakt til Bjørn 
g) Sprøjtning - kontakt til Heino 

HLH service (Heino vil blive 
bedt om at sprøjte stien fra 
rundkørsel ned til stranden)  

 
 
 
Anette 
 
 
Anette 
 
 
Kirsten 
Kirsten 
 
 

4. Indkaldelse til arbejdsdag lørdag den 
25/9 klokken 10 

Udformning af invitation og 
arbejdsopgaver 
Mulige arbejdsopgaver:  
Tørre postkasser af 
Klipning af grene ved postkasser 
Sprøjtning af tag ved postkasser 
Hjælp til klipning af hvidtjørn i volde 
Hjælp til klipning af buske og træer, hvis 
nogen skulle ønske hjælp til dette 
Andre forslag er velkomne 

Kirsten  

5. Genklang Udvalg Hvis ikke andre ønsker at overtage 
Genklang Udvalgets arbejdsopgaver, vil 
disse blive arbejdet videre med i 
Bestyrelsesregi, dog undtaget kontrol af 
randbeplantning, hvor der på 
Generalforsamlingen blev nedsat et 
separat udvalg.  På hjemmesiden kan 
mulige interesserede melde sig.  

Ulla  

7. Fastsættelse af fremtidige 
Bestyrelsesmøder 

Der er foreløbig afsat Bestyrelsesmøder 
til Lørdag den 23/10 
   Torsdag den 20/1  
   Søndag den 24/4 samt 
Generalforsamling Lørdag den 21/5 
Yderligere møder vil blive aftalt efter 
behov.  

Natascha  

8.  Evt. 
Email modtaget fra Marsvinvej 5 – 
Indsigelse mod generalforsamlingens 
lovlighed( email vedhæftet som bilag 

B under årets generalforsamling )  
  
 

Natascha er i dialog med ejerne af 
Marsvinvej 5 

Natascha  

 

 


