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Bestyrelsesmøde 

Grundejerforeningen - Højgårdstoften 

Mandag den 05/11 2019 
 

 

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. 27/08-19 er godkendt. 

 

Pkt. B: Meddelelser af løbende sager 

 

Fjernvarmen, Kloak & Vand 

▪ I forbindelse med at fjernvarme arbejdet er blevet afsluttet, kan vi oplyse foreningens medlemmer 

at der er udskiftet ca. 1200 fliser fordelt på alle stikvejene. 

 

Kommunen 

▪ Erik har været i dialog med kommunen omkring muligheden for at samarbejde på stamvej og 

stikvejene. Men dette har kommunen takket nej til.  

 

Gartneren 

▪ Gartneren har færdiggjort udskiftet af fliser og det blev til ca. 1200 stk. 

▪ Erik har aftalt med gartneren at han fjerner roden fra det gamle træ som ikke kunne klare blæsten 

og får plantet et nyt kirsebærtræ, med spiselige kirsebær til foreningens beboer. 

▪ Får ligeledes gartneren til at fjerne brombær buskene og beskære valnøddetræet og de skæve 

grene på det grønne areal samt fjerne bænken ved legeplads. 
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Andet: 

▪ Har modtaget en henvendelse omkring et muligt svampeangreb på nogle af vores gamle træer . Har 

derfor taget kontakt og forespurgt omkring en pris for udbedring af dette om muligt og afventer at 

høre nærmere inden der tages stilling til dette.  

▪ Legepladsen er nu færdigbygget og der er aftalt en afleveringsdato sammen med Uniqa og nogle 

fra bestyrelsen Onsdag d. 06/11 2019. Der vil være nogle punkter som vi tager med Uniqa såsom 

hegnet der blev fjernet i forbindelse med pålægning af faldunderlad og så de spor der er kommet 

efter diverse biler er kørt ind op pladsen, søger en dialog med dem samt beskadiget hegn. 

▪ Bænken som i dag står ved den nye legeplads er i forfald og vil blive udskiftet til sommer og få 

fjernet den gamle. 

▪ Mogens undersøger ligeledes om skuret ved petanque banen bliver benyttet, er efterhånden af 

ældre dato og evt. fjernes. 

 

 

Pkt. C: Fastsættelse af næste bestyrelsesmøde(r) 

  

Følgende bestyrelsesmøder er besluttet: 

▪ Tirsdag d. 14/1-20 hos Arenth, kl. 19:30 

▪ Tirsdag d. 10/3-20 hos Arenth, kl. 19:30 

 

Mærkedage: 

▪ Søndag d. 23/2-20 afholdes Fastelavn, kl. 10:30 

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

 


