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Bestyrelsesmøde 

Grundejerforeningen - Højgårdstoften 

Tirsdag den 03/03 2020 – ændret dato 
 

 

Fremmødte:  

Erik Mollerup 

Gert Petersen 

Arenth Harvig *  

Mogens Petersen 

Jesper Reichardt 
*Bestyrelsesmødet blev afholdt hos 

Afbud:  

 

Dagsorden:  

 Pkt. A – Godkendelse af sidste referat 

 Pkt. B – Meddelelser af løbende sager 

 Pkt. C – Fastsættelse af næste bestyrelsesmøde(r) 

 

Pkt. A: Godkendelse af sidste referat 

 

▪ Referatet fra sidst bestyrelsesmøde d. 21/01-20 er godkendt. 

 

Pkt. B: Meddelelser af løbende sager 

 

Fjernvarmen, Kloak & Vand 

▪ Intet nyt. 

 

Kommunen 

▪ Bestyrelsen har været i dialog med kommunen omkring HOFOR arealet, da flere grundejere har 

udvist en bekymring for vandstanden på området da man måske antydede at pumperne var 

stoppet. Dette er ikke tilfældet og der pumpes stadig og dette vil det formentlig gøre de næste 2-3 

år endnu. De vil holde øje med området i forhold til hvis vandstanden skulle stige yderligere i 

forhold til grundvandshøjden. Kommunen har planner med området og vandet generelt om nogle 

år, de forventer at kunne genanvende det opsamlede vand, i samarbejde med fjernvarmen. 

▪ Vejene fejes igen i år. Datoerne for dette er 15/04-2020 og 07/10-2020 (April + Oktober) 

 

Gartneren 

▪ Gartneren har nu fået plantet, det længe ventede træ et ”rødbøg” på det grønneareal.  

▪ Fræsning af det den gamle trærod vil blive senere på året, når jorden ikke er så blød. 
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Andet: 

▪ Nogle grundejere havde observeret nogle fejl på den nye legeplads. Disse er nu blevet udbedret af 

leverandøren. Bestyrelsen vil undersøge muligheden, for at få en adskillelse imellem sten og græs, 

måske med nogle halve stammer af træ. 

▪ YouSee vil komme på den kommende generalforsamling og orienterer omkring fremtiden på 

bredbånd, fibernet og kabel-tv mv. 

▪ Bestyrelsen har modtaget forslag fra en grundejer til den kommende generalforsamling. Men vi 

betragter disse som forespørgsler istedet. Grundejeren kontaktes / tilskrives herom. 

 

Pkt. C: Fastsættelse af næste bestyrelsesmøde(r) 

  

Følgende bestyrelsesmøder er besluttet: 

▪ Ingen nye møder endnu 

 

Mærkedage: 

▪ Tirsdag d. 14/4-20 afholdes generalforsamling, kl. 19:00 - HUSK 

 


