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Mødet 

Dato og tidspunkt:  d. 18-04-2017 Agenda: 

 

Formål: Bestyrelsesmøde grundejerforeningen 

Lassensminde 

 Velkomst / Godkendelse af dagsorden 

 Status økonomi  

 Projektliste 

 Arbejdsdag d. 6. maj 

 Forsikring 

 Ændring af vedtægter 

 Deklaration 

 Generalforsamling 

 Evt. 

 Næste møde/ sted? 

 

 

Deltagere: Thomas Høimark 

Jakob Markvart 

Sanne Brendstrup Pedersen 

Henrik Jørgensen 

Heinz Dueholm 

Jette Thor Nielsen 

Afbud: Dennis Pedersen 

Louise Anderson 

Referent: Susanne Brendstrup Pedersen 

 

Referat er godkendt af alle deltagere pr. mail. 

 

Velkomst /Godkendelse af 

dagordenen: 

 

 

Status økonomi: 

 

 

Projektliste: 

 

 

 

 

 

 

Arbejdsdag 6. maj 

 

Velkomst af Thomas – dagsorden godkendt. 

 

 

 

Jette oplyste at hun nu havde fået godkendelse af begge bilagskontrollanter til regnskabet, 

Thomas informerede omkring at Steen Thyrring har meldt at han ønsker ikke genvalg som bilagskontrolanter. 

 

Møbler fra Oksbøl savværk, bliver ikke indkøbt, da prisen incl. levering bliver for høj. Thomas har fundet en løsning på et bord der har 

dobbelt længde til dkr. 999,00, som kan købes i Bygma. Thomas sørger for indkøb af dette 

 

Træer – Jakob sørger for indkøb af disse inden d. 6-5. Jakob har undersøgt muligheder for indkøb på nettet. Der er flere gode 

muligheder. Det blev aftalt at Jakob skulle finde nogle træer med lidt størrelse, samt jord mv.  Max. budget dkr.4000,00 

 

 

Lørdag d. 6-5-2017 kl. 09.00 arbejdsdag på Engen. Grundejere skal opfordres til at deltage. 
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Forsikring: 

 

 

 

Ændring af vedtægter: 

 

 

 

Deklaration: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalforsamling: 

 

 

 

 

 

 

 

Thomas laver udkast til invitation og sender til Sanne, som kommer med hendes indspark. 
Der skal stå i invitationen, at man deltager på eget ansvar, og egen forsikring. 
Der skal tilmelding til dagen.  
Dagen startet med kaffe og rundstykker. 
Opfordring til at man tager redskaber / trillebør mv. med. 
Der skal graves huller til træer. Thomas undersøger om der er mulighed for at grave dem med en minigraver inden til en rimelig pris. 
Der skal ryddes op langs åen. 
 
 

Enighed om at valg af forsikringsselskab. Henrik acceptere tilbud hos Top Danmark og beder dem lave en aftale. 

Thomas underskriver aftalen. 

 

 

Jakob foreslog at dele ændringerne op i grupper. Så man forholder sig til en type rettelser af gangen. 

Sanne har påtaget sig, at lave denne liste og samtlige ændringer. 

 

 

Der er ved at blive sat hegn op på Egevænget ud med Engvej.   

Bestyrelsen har oplyst om deklarationen og at denne skulle overholdes. 

Grundejerforeningen skal ikke agere politi mænd over for vores medlemmer, og der er uklarhed om hvem som har ansvar for hvad. 

Dette har resulteret i en begyndende undersøgelse af vores deklaration, som skal klarlægge reglerne her om. 

Grundejerforeningen og kommunen er påtaleberettiget, og vi er derfor i dialog med kommune, som umiddelbart mener at reglerne  

Om levende hegn er mellem parcellerne og ikke ud til vej. 

Men vi er henvist til byggesagsafdelingen, vedr. dette.  Da de håndterer disse sager.  

 

Det er blevet besluttet, at man fremadrettet kun agerer på skriftlige henvendelser via post@lassensminde.dk eller afleveret i en af 

bestyrelsens postkasser fra medlem som ønsker at påpege deklarationen ikke bliver overholdt. 

 

Sanne er begyndt på en invitation og arbejder videre med denne. 

Tre medlemmer på valg. Heinz modtager ikke genvalg. Jette og Sanne modtager genvalg. 

Thomas har aftalt med kollega fra anden forening omkring hjælp til dirigent. 

Thomas laver en liste over de punkter som skal være under beretning – husk vision – hundespand – ejendomsmægler skriv på 

hjemmeside – fastelavn. 

Jette sørger for at lave et budget, som skal bruges til generalforsamlingen 

 

 

mailto:post@lassensminde.dk
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Evt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Næste møde 

 

 

Mailadresser på 

Medlemmer: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jakob havde udarbejdet en skriftlig vision ud fra de dialoger, som vi har haft i gennemåret. 

Der var enighed omkring at vi skulle have lavet en skriftlig vision, som skal ligge på vores hjemmeside. 

Jakob tilpasser dokument ud fra dialog om denne på mødet og rundsender pr. mail, når den er klar. 

 

Jette mente at vi skulle gøre alvor af vores velkomst til nye beboer.  Der skal laves en mappe og efter indflytning, så skal to medlemmer 

fra bestyrelsen forbi vores nye nabo og sige velkommen med informationer og evt en blomst. 

Henrik lovede at lave et forslag til en sådan skrivelse. 

 

 

23-05-2017 kl. 19.30 hos Jette 

 

 

Jakob Markvart – markvart.lys@gmail.com 

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

Henrik Jørgensen – henrik.j@privat.dk 

Thomas Høimark – Domma@mail.dk 

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

Jette Thor Nielsen – jettethornielsen@gmail.com 

Dennis Pedersen – Dotp@live.dk 

Louise Anderson – louiseanderson79@hotmail.com 

 

 

 

 

 

  

Projektplan Resultat Hvornår Opfølgning 

Borde og bænke på engen Skabe et miljø med borde og bænke Deadline 1/5 Ansvarlig for indkøb Thomas 

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

Træer på engen Skabe godt miljø Forår 2017 Ansvarlig for indkøb Jakob 
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Deklaration    

Vedtægter til næste generelforsamling Er i gang   

    

    

  


