
Bestyrelsesmøde den 2. februar 2015 

Deltagere: Liz, Klaus, Mette, Mie, Marc 

 

 

1. Generalforsamling: 

 

Klaus har reserveret Kulturhuset til den 18. marts. 

Liz kontakter Anne Dorthe og Gravers mhp. dirigent- og referentrolle. 

Mie og Mette udtræder af bestyrelsen ved GF. Alle øvrige fortsætter. 

 

 

2. Vej – og fortovsrenovation: 

Vi har pt. ca. 500.000 kr. i vejfonden. 

På GF skal der stilles forslag til fælles fortovsrenovering samt opretning af kantsten. 

Det vil højne kvaliteten, give ensartet udtryk og været meget billigere med en samlet 

løsning end drypvis efter påbud.  

Liz forsøger at indhente tilbud inden GF. Opretning af kantsten skal formentlig laves i 

et hug, da det kræver, at der lejes ret kostbare materiel. 

 

Det skal afklares hvad vores status er i forhold til det megen nybyggeri. Det er uklart 

hvor langt "vores" forpligtelse går. Klaus tjekker hos kommunen. 

 

BIG bygningen har fået påbud fra kommunen om at genetablere fortov. 

 

 

3. Karensparken: 

Bestyrelsen har afholdt møde med Lundbeck, og aftalt for fremtidige arbejder i 

parken. Parkudvalget skal lave havevandring med Lundbeck til sommer og de 

kommende somre mhp beskæring, fældning mm. 

 

Der skal følges op på hvem der har ansvaret for den lille sti. 

 

De er kigget på platantræer ved Gerdasgade og der er nu aftalt styning af træerne. 

Til indkøb af bænke, skraldestativer, nye træer etc. disponerer parkudvalget over det 

beløb, der afsat i budgettet til vedligeholdelse og fornyelse af det grønne område. 

Større anskaffelser skal besluttes af generalforsamlingen. 



4. Evt. 

 

Der er kommet ny lokalplan for vores område. Der er høring med frist 17. marts. Et 

høringssvar/indsigelse fra bestyrelsen på vegne af hele grundejerforeningen vil 

formentlig have mere vægt end flere individuelle fra grundejerne. Liz beder Gravers 

m.fl. om de vil lave et udkast til fælles skrivelse, med vægt på øget trafikbelastning, 

parkeringsproblemer etc. 

Hjemmesiden er flyttet til en ny platform. Det kan betyde, at den i en periode vil være 

lidt skrabet, indtil indholdet er genetableret.  

HTX vil gerne holde et møde med os. Liz inviterer til en snak i parken en dag efter 

påske. 


