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Mødet 

Dato og tidspunkt:  D. 1. november d 2016 kl. 19.30 Agenda: 

 

Formål: Bestyrelsesmøde grundejerforeningen 

Lassensminde 

 Velkomst /Godkendelse af dagordenen 

 Status økonomi 

 Projektliste 

 Nye medlemmer 

 Udvalg 

 Web/facebook 

 Fastelavns fest 

 Beboer skrivelse / orden 

 Evt, 

 Næste møde/ sted? 

 

 

Deltagere: Thomas Høimark 

Jakob Markvart 

Sanne Brendstrup Pedersen 

Dennis Pedersen 

Afbud: Jette Thor Nielsen 

Heinz Dueholm 

Louise Anderson 

Henrik Jørgensen 

Referent: Susanne Brendstrup Pedersen 

 

Referat er godkendt af alle deltagere pr. mail. 

 

Velkomst /Godkendelse 

af dagordenen: 

 

Status økonomi: 

 

 

 

 

Projektliste: 

 

  

 

 

 

 

 

 

Velkomst af Thomas – dagsorden godkendt. 

 

Thomas og Jette er blevet godkendt i banken, og har fået tilsendt kort mv. 

Thomas har kigget på indbetalinger af kontingent, og langt størstedelen har ikke betalt endnu, og der skal en skrivelse rundt til alle. 

Sanne har allerede lavet et udkast til Jette. Det blev aftalt at Sanne vedhæfter dette ved udsendelse af godkendt referat til alle i 

bestyrelsen. 

 

Thomas har set et godt tilbud på borde og bænke. Det blev aftalt at han fremsender et link på dette til alle. 

Jakob foreslog at man kunne overveje en løsning af beton, og tale med den lokale betonfabrik om muligheder på dette. 

Dennis kender en som tidligere har arbejdet på betonfabrikken og forsøger at få en god indgangsvinkel derfra. 

 

Det blev besluttet at ikke lave en specifik skrivelse om husregler i første omgang, men i rundskrivelse om kontingent opfordre alle til at 

tage hensyn til hinanden. Køre forsigtigt, og huske der færdes børn i vores område.  Forslag til formulering modtages gerne – se under  

beboerskrivelse. 
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Nye medlemmer: 

 

Udvalg: 

 

 

 

 

 

Web/facebook: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fastelavnsfest: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beboer skrivelse/orden:  

 

 

 

Eventuelt:  

 

 

 

Ingen nye medlemmer. 

 

Udvalg tages op næste møde. 

Dennis vil gerne deltage i Engudvalg, hvis der kommer et sådant. 

Der blev talt om at man måske skulle arbejde med projekter i stedet for direkte udvalg. 

Fastelavn fest er Thomas og Sanne tovholder på. 

 

 

Ny opdatering af website samt mobilløsning på plads. 

Generel tilfredshed med den nye løsning. Pæn og enkel. 

Suppleanter skal listes op sammen med bestyrelsen. Sanne taler med Niels om at få dette gjort. 

I den forbindelse besluttede vi følgende rangorden på suppleanter, så der ikke kommer tvivl, hvis der pludselige bliver behov for 

at en af disse skal ind i bestyrelsen. 

1. suppleant Henrik 

2. suppleant Dennis 

3. suppleant Louise 

 

Thomas har forhørt sig hos vores nabo grundejerforening om et fælles arrangement.  Det er man desværre ikke interesseret i. 

Det blev besluttet at vi skal arbejde videre med en fastelavnsfest for børn og børnebørn af medlemmer i foreningen. 

Det er ønske at arrangementet skal være gratis for børnene, men der vil blive meldt ud at tilmelding er bindende, møder man ikke op 

vil der komme et ”no show” gebyr. 

Thomas er i dialog om mulighed for afholdelse af arrangement i Daastrup forsamlingshus. 

Dennis undersøger om muligheder på skolen, og Sanne tjekker med Daastrup kirke om deres lokale evt. kan lånes/lejes. 

Børn skal ledsages af voksen. 

Thomas og Sanne arbejder videre med det, og sender forslag ud til alle, når det er klart. 

 

 

Der skal laves en skrivelse som vedr. manglende indbetaling af kontingent samt husregler – se projektliste. 

Alle er velkomne til at komme med input til formulering mv. Deadline er onsdag d. 9 november. Forslag sendes til Thomas og Sanne, som  

koordinerer og laver endelig udgave til udlevering.  Den skal ud til samtlige husstande. Jette/Thomas og Sanne sørger for udlevering. 

 

Det blev besluttet at Niels Pedersen skulle have en gave som tak for hjælpen med hjemmesiden. 

Dennis og Thomas sørger for indkøb af denne. 
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Næste møde/ sted? 

 

 

 

 

Mailadresser på 

Medlemmer: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dennis meldte ud at han ikke var interesseret i at fortsætte med at tømme hundespanden på Engen. 

Det blev besluttet at der skal findes en løsning med en ekstern part, som sørger for dette. 

Der undersøges mulighed for at lave en aftale med en pensionist eller teenager. 

 

Hvad kan vi gøre for at forbedre fremmøde til bestyrelsesmøder. 

Vi har været ramt af en del afbud de sidste møder, og det er klart at alle ikke ville kunne hvergang. 

Men er vores tilgang med den første tirsdag i mdr. den rigtige – eller skal det aftales fra gang til gang. 

Skal der være længere i mellem møderne?  

Skal debatteres næste gang vi holder møde. 

 

Næste møde bliver tirsdag d. 10 januar ( 2. tirsdag i mdr. ) 

Sted ikke aftalt – hvem ønsker at lægge hus til? 

 

 

 

Thomas Høimark – Domma@mail.dk 

Susanne Brendstrup Pedersen – sanne.b.pedersen@dk.dsv.com 

Jette Thor Nielsen – jettethornielsen@gmail.com 

Jakob Markvart – markvart.lys@gmail.com 

Heinz Willemoes Gredal Dueholm – heinz.dueholm@icloud.com 

Henrik Jørgensen – henrik.j@privat.dk 

Dennis Pedersen – Dotp@live.dk 

Louise Anderson – louiseanderson79@hotmail.com 
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Projektplan Resultat Hvornår Opfølgning 

Borde og bænke på engen Skabe et miljø med borde og bænke Forår 2017 Jan/feb. 2017 

”Lær hinanden af kende dag”  Forår 2017 Jan/feb. 2017 

Husregler / Godt naboskab Guidelines til medlemmer og nye 

medlemmer 

2016 Oktober 

Træer på engen Skabe godt miljø Forår 2017 Jan/feb. 2017 

Deklaration    

Vedtægter til næste generelforsamling    

Forsikringer    

  


